
 
 
 
 
 
 
 
Membrana uszczelniająca ADB 
 
Zastosowanie: 
Pokryta obustronnie włókniną membrana uszczelniająca PROBAU odznacza się wysoką wytrzymałością na 
rozrywanie oraz spowalnia przepływ pary wodnej. Dobra przyczepność do cementowych zapraw 
cienkowarstwowych i płynnych uszczelnień zespolonych. Daje się łatwo formować i znakomicie nadaje się 
do szybkiego uszczelniania. Odznacza się odpornością na starzenie i działanie zasad. Do uszczelnienia pod 
okładzinami ceramicznymi przed wodą niebędącą pod ciśnieniem w strefach mokrych, łazienkach oraz na 
balkonach i tarasach przy umiarkowanym obciążeniu wilgocią odpowiadającym klasom obciążenia A0 i B0 
zgodnie z instrukcją ZDB (Centralnego Związku Budownictwa Niemieckiego). 
 
Grubość warstwy:  
0,35 mm 
 
Folia barierowa:  
Polietylen 
 
Podłoże:  
Nadaje się do układania na podłożach o wystarczającej twardości, jak jastrychy ogrzewane i nieogrzewane, 
beton, obmurze, beton komórkowy i tynk oraz płyty gipsowo-kartonowe i gipsowe wzmocnione włóknem. 
Podłoże musi być twarde, nośne i możliwie równe. Zabrudzenia pochodzące z oleju, tłuszczu i innych 
substancji antyadhezyjnych należy usunąć. Ubytki i niewielkie wykruszenia należy naprawić za pomocą 
betonu jastrychowego PROBAU. Uwzględnić śladową wilgoć podłoża. 
 
Sposób użycia:  
Przed ułożeniem membrany przyciąć ją na wymagany wymiar nożem lub nożycami. Rozprowadzić po 
powierzchni klej do płytek PROBAU przy użyciu narzędzia o wielkości zębów 4 mm, ułożyć membranę na 
świeżej zaprawie i docisnąć ją na całej powierzchni za pomocą pacy. Miejsca styku wykonać na zakładkę. 
Zostaną one zaklejone masą uszczelniającą do prysznica PROBAU. Szerokość zakładki powinna wynosić 
przynajmniej 5 cm. Przepusty rurowe i odpływy należy uszczelnić za pomocą opasek ściennych na rury 
PROBAU, a styki ściany i podłogi za pomocą taśmy uszczelniającej do prysznica PROBAU. Należy je 
nałożyć wraz z pierwszą warstwą masy uszczelniającej do prysznica PROBAU oraz pokryć drugą. 
Membrana uszczelniająca PROBAU nie może służyć jako warstwa użytkowa. Ułożona membrana musi 
zostać przykryta okładziną ceramiczną. Nie nakładać, gdy temperatura powietrza, materiału lub podłoża 
wynosi mniej niż +5 °C. Narzędzia i zabrudzone miejsca umyć wodą natychmiast po użyciu. 
 
Zużycie:  
1,05 m/m (szerokość zakładki przynajmniej 5 cm) 
 
Składowanie:  
W suchym miejscu i w prawidłowy sposób. 
 
Forma dostawy:  
Rolka 1 x 5 m 
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Membrana uszczelniająca ADB 
 
 
Uwaga: 
Stosować się do instrukcji podanych na opakowaniu. 
 
Deklaracje oparte są na wielu badaniach i doświadczeniach praktycznych. Nie odnoszą się jednak do 
każdego przypadku zastosowania. W razie potrzeby należy zatem przeprowadzić próby zastosowania. 
Zastrzega się prawo dokonywania zmian technicznych w ramach doskonalenia produktu. Ponadto 
obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. 
 

Dalszych informacji udziela:  
Serwis:  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 
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