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Könnyen feldolgozható, önterülő, műanyaggal javított padlókiegyenlítő anyag 
0-10 mm-es rétegvastagságokhoz. Felhasználható kül- és beltéren. 
Különösen rugalmas aljzatokra alkalmas. 
 
Rendeltetése: 
A flexibilis szintezőanyag a padlók szintkülönbségeinek és 
egyenetlenségeinek kiegyenlítésére használható kül- és beltéren. A 
kiegyenlítőanyag önterülő és kikeményedés után csempe, terméskő- és 
padlólap, parketta, szőnyeg- és műanyag padló fektethető rá. Alkalmas 
fűtőesztrichhez, fapadlókhoz és kritikus aljzatokhoz is. 
 
Anyaga: 
A flexibilis szintezőanyag műanyaggal javított, könnyen feldolgozható, önszintező és székgörgőálló. 
Feszültségszegény és repedésmentes kikeményedés után a kiegyenlítőanyag fagybiztos. A flexibilis 
szintezőanyag cementtel kötött, hidraulikusan keményedő és kromátszegény. 
 
Aljzat: 
Az aljzatnak szilárdnak, hordképesnek és pormentesnek kell lennie. Piszkot, olajt, zsírt, valamint régi 
festékbevonatokat el kell távolítani. Beton aljzatoknak nedvszívónak és cementpépmentesnek kell lenniük 
(esetleg fel kell érdesíteni). A buborékképződés elkerülésére a szokásos betonaljzatokat és esztricheket 
mattnedvesre elő kell nedvesíteni, vagy a sima, nem nedvszívó aljzatokhoz hasonlóan PROBAU 
Tapadásnövelő emulzióval elő kell kezelni. A szintezőanyag bedolgozása a még mattnedves tapadóhídba 
történik. Fapadlók legyenek szorosan a tartószerkezetükre rögzítve. Széles hézagokat le kell zárni egy 
tömítőanyaggal, pl. PROBAU Akrillal. Faaljzatokat a PROBAU tapadásjavító emulziójával kell alapozni. 
Padlófűtésen történő feldolgozás esetén annak nem szabad bekapcsolva lenni. A határoló épületelemeket, 
pl. falakat, hajlékony szegéllyel kell ellátni. 
 
Feldolgozás: 
A flexibilis szintezőanyagot állandó keverés közben 20 kg-os zsákonként kb. 6 l vízzel csomómentes, folyós 
habarccsá keverje be. Először a fenti vízmennyiség 2/3-át adja a habarcsvödörbe, keverje meg az anyagot, 
majd adja hozzá a maradék vizet és keverje össze. Hagyja kb. 5 percig érni a szintezőanyagot és még 
egyszer keverje gyorsan át. 
 
A keverési arányokat részmennyiségek esetén és feltétlenül be kell tartani, mert ettől függ a kivitelezés és 
feldolgozás minősége. 
 
Öntse a kiegyenlítőanyagot a padlóra és egy gumilehúzóval ossza el egyenletesen az aljzaton. A 
buborékképződés megakadályozására ajánlatos az anyagot az elosztás után egy udvarseprűvel vagy egy 
tüskés hengerrel kilevegőztetni. A 10 mm-es teljes rétegvastagságot nem szabad túllépni. A 
kiegyenlítőanyag magától elsimul. 
 
Fapadlóra történő felhordás esetén legalább 5 mm-es vastagság szükséges. 
 
Nem szabad a feldolgozást +5 °C-nál alacsonyabb és + 30 °C-nál magasabb levegő-, anyag- és 
aljzathőmérséklet mellett végezni. A frissen szintezőanyagot védeni kell a túl gyors vízelvonástól (pl. 
léghuzat és napsugárzás kerülése), fagytól és csapadéktól. Tágulási és mozgási hézagokat az aljzatból át 
kell venni. 
 
 
Feldolgozási / keményedési idők: 
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A feldolgozási idő +20 °C mellett kb. 20 perc. A kiegyenlítőanyag kb. 24 óra múlva járható. 3 nap múlva 
csempe és járólap fektethető rá. Gőzzáró burkolatok és parketta fektetése 4 hét múlva történik. 
 
Felhasználás: 
A felhordás vastagságának minden milliméterére és a felület minden m²-ére kb. 1,4 kg szárazhabarcs 
szükséges. A 0 – 10 mm-es szintezőanyag kiadóssága 20 kg-os zsákonként (tájékoztató értékek): 
 

Rétegvastagság 
(mm) 

2 4 6 8 10 

Felület zsákonként 
(m²) 

7,2 3,6 2,4 1,8 1,4 

 
 
Tárolás: 
Szárazon és szakszerűen. 
 
Kiszerelés: 
20 kg-os zsák 
 
Összetétel: 
Cement, adalékok, hozzátétanyagok. 
 
Megjegyzés: 
A műszaki adatok 20 °C-ra / 65 % rel. légnedvességre vonatkoznak. 
 
Tartsa be a csomagoláson található utasításokat. 
 
Ez a termék cementet tartalmaz és lúgosan reagál vízzel/nedvességgel. Ezért védeni kell a bőrt és a 
szemet. Érintkezés esetén alapvetően le kell öblíteni vízzel. Szembe kerülés esetén haladéktalanul orvoshoz 
kell fordulni. Lásd a zsákfeliratot is. 
 
Állításaink széles körű vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Nem vonatkoztathatók minden 
alkalmazásra. Ajánlatos ezért adott esetben alkalmazási próbát végezni. Fenntartjuk a műszaki változtatás 
jogát a fejlesztés keretében. Egyebekben általános üzleti feltételeink érvényesek. 

 

További felvilágosítás: 
Szerviztelefon:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


