
 
 
 
 
 
 
 
Bitumiczny lepik na zimno 
 
Zastosowanie:  
Bitumiczny lepik na zimno z zawartością rozpuszczalników do przyklejania 
papy i bitumicznej taśmy uszczelniającej.  
 
Przeznaczenie: 
Bitumiczny lepik na zimno PROBAU służy do przyklejania papy i bitumicznej 
taśmy uszczelniającej do betonu, jastrychu, drewna i starych bitumicznych 
pokryć dachowych. Na zewnątrz. 
 
Materiał: 
Bitumiczny lepik na zimno PROBAU to wysokogatunkowa, jednoskładnikowa masa bitumiczna z zawartością 
rozpuszczalników, która odznacza się wysoką siłą klejenia i łatwością użycia. 
 
Podłoże:  
Podłoże musi być nośne, suche na powierzchni, równe i wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. 
Usunąć luźne części. W razie potrzeby zasklepić rysy bitumiczną masą szpachlową. Nie nakładać na 
styropian. 
 
Zużycie:  
Bitumiczny lepik na zimno PROBAU jest gotowy do użycia. W przypadku dachów płaskich na każdy m² 
powierzchni pokrycia wymagane jest około 1 l lepiku na zimno PROBAU. 
 
Sposób użycia:  
Suchą, mocną i czystą powierzchnię zagruntować bitumiczną powłoką gruntującą PROBAU z zawartością 
rozpuszczalników. Nanieść lepik na zimno za pomocą wałka lub szczotki dekarskiej. Zanim zostanie 
nałożona papa, poczekać około 15–30 minut, aby masa się odpowietrzyła. Przepusty w dachu muszą 
wcześniej zostać zasklepione. W przypadku pokryć drewnianych przybić 1. warstwę papy i przyklejać tylko 
połączenia zakładkowe. W przypadku dachów stromych i dachów bez obramowania brzegowego nakładać 
jak najmniejszą ilość, aby klej nie spływał i nie skapywał.  
 
Nie nakładać przy temperaturze powietrza, materiału i podłoża wynoszącej poniżej 0 °C. Świeżo nałożoną 
powłokę chronić przed deszczem. Podczas nakładania zapewnić wystarczający przewiew. Unikać 
intensywnego wdychania oparów. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub wód gruntowych. 
 
Zakres temperatur podczas nakładania:  
> 0 °C do +35 °C. 
 
Składowanie:  
W suchym miejscu i w prawidłowy sposób. 
 
Skład:  
Bitum, organiczny rozpuszczalnik. 
 
Forma dostawy: 
Wiadro 5 l, 10 l 
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Bitumiczny lepik na zimno 
 
Uwaga: 
Dane techniczne dotyczą temperatury powietrza 20 °C i wilgotności względnej 65%. 
 
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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