
 
 
 
 
 
 
 
Szpachla bitumiczna 
 
Nakładana na zimno szpachla bitumiczna z zawartością rozpuszczalników do 
usuwania nieszczelności na dachach z pokryciem bitumicznym i blaszanym.  
 
Przeznaczenie: 
Szpachla bitumiczna PROBAU nadaje się do naprawiania uszkodzonych 
dachów z pokryciem bitumicznym i blaszanym na zewnątrz budynków. Do 
szpachlowania i uszczelniania m.in. przyłączy dachowych, spoin, świetlików. 
Do zasklepiania przepustów i przyłączy w obmurzu. Do uszczelniania powierzchni poziomych i pionowych. 
 
Materiał: 
Szpachla bitumiczna PROBAU to wysokogatunkowa, wzmocniona włóknem szklanym, jednoskładnikowa 
masa bitumiczna z zawartością rozpuszczalników. Wysoka przyczepność i stabilność. Łatwość użycia. 
 
Podłoże:  
Podłoże musi być twarde, mocne, nośne, suche na powierzchni, czyste i wolne od wszelkiego rodzaju 
zanieczyszczeń. Usunąć luźne części. Nie nakładać na styropian. 
 
Zużycie:  
Szpachla bitumiczna PROBAU jest gotowa do użycia. Na każdy m² i mm grubości warstwy wymagane jest 
około 1,2 kg masy szpachlowej. 
 
Sposób użycia:  
Za pomocą szpachelki nałożyć powłokę z bitumicznej masy szpachlowej PROBAU o wymaganej grubości. 
Jeśli grubość powłoki jest większa niż 4 mm, pracować metodą wielowarstwową. Każda warstwa musi 
wyschnąć, zanim zostanie nałożona kolejna warstwa. W masie szpachlowej można ewentualnie zatopić 
plecionkę z włókna szklanego, jako uzbrojenie. Jeśli na starych pasach papy powstają pęcherzyki powietrza, 
rozciąć je na krzyż za pomocą noża i odgiąć pasy. Wysuszyć podłoże i nałożyć bitumiczną masę 
szpachlową PROBAU. Następnie wcisnąć pasy w masę i jeszcze raz zaszpachlować naprawione miejsce.  
 
Nie nakładać przy temperaturze powietrza, materiału i podłoża wynoszącej poniżej 0 °C. Świeżo nałożoną 
masę 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 o dodatniej temperaturze, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. 
 
Skład: 
Bitum, środek adhezyjny, organiczny rozpuszczalnik, włókna. 
 
Forma dostawy: 
Wiaderko 1 kg, wiadro 5 kg, 10 kg 
 
 
 
 
Uwaga: 
Dane techniczne dotyczą temperatury powietrza 20 °C i wilgotności względnej 65%. 
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Szpachla bitumiczna 
 
 
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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