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Stan na: styczeń 2015 r. – 1 – PDS 

Wysokogatunkowy mineralny szlam uszczelniający do uszczelniania 
elementów konstrukcji przed wilgotnością gleby, wodą niebędącą pod 
ciśnieniem i wodą pod ciśnieniem do 1,5 bar. Do zastosowań wewnątrz, jak 
i na zewnątrz. 
 
Przeznaczenie: 
Szlam uszczelniający nadaje się do ścian i podłóg, jak np. ściany piwnic, 
fundamenty, cokoły, baseny, balkony, tarasy oraz pomieszczenia wilgotne. Za 
jego pomocą można uszczelnić beton, obmurze, cement, tynk i jastrych przed 
wilgotnością gleby, wodą niebędącą pod ciśnieniem i wodą. 
 
Materiał:  
Szlam uszczelniający PROBAU to wysokogatunkowy i łatwy w użyciu szlam cementowy do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jest to materiał na bazie cementu, wodotrwały, który wyróżnia się 
wysoką przyczepnością do podłoża. Szlam betonowy ma niską zawartość chromianów. 
 
Podłoże:  
Podłoże musi być twarde, nośne, stabilne i wolne od pyłu, brudu, oleju, tłuszczu i odłamków. Usunąć 
podkłady i powłoki. Nakładać tylko na zwilżone podłoże. Skuć naroża na uszczelnianej powierzchni 
i wykonać rowki o promieniu przynajmniej 4 cm za pomocą stosownej zaprawy, np. zaprawy cementowej 
PROBAU.  
 
Sposób użycia:  
Szlam uszczelniający PROBAU rozrobić do postaci homogenicznej w ok. 2,4 l czystej wody na opakowanie 
10 kg, stale mieszając. Zależnie od metody nakładania szlam uszczelniający może nabrać konsystencji 
pasty albo konsystencji zdatnej do malowania lub szpachlowania. Nie rozrabiać większej ilości zaprawy niż 
będzie mogło zostać zużyte w ciągu ok. 45 minut. Gdy zaprawa stężeje, nie można do niej dodać więcej 
wody.  
 
Nakładanie dokonywane jest w przynajmniej 2 cyklach roboczych. W każdym cyklu roboczym powierzchnia 
musi zostać całkowicie pokryta metodą malowania lub szpachlowania. Powłokę nakładać 
całopowierzchniowo w dwóch operacjach roboczych metodą malowania lub szpachlowania. Równomiernie 
nanieść pierwszą warstwę o grubości 1–2 mm, bez pęcherzyków powietrza. Drugą warstwę nanieść po ok. 2 
godzinach i osiągnięciu wystarczającej wytrzymałości. Grubość warstwy ok. 1–2 mm przy konsystencji do 
malowania lub 2–3 mm przy konsystencji do szpachlowania.  
Należy bezwzględnie uważać, aby grubość powłoki nie była mniejsza niż minimalna. Świeżo wykonane 
uszczelnienie musi być utrzymywane w wilgoci przez około 24 godzin oraz przez 4 dni zabezpieczone przed 
zbyt szybką dehydratacją (np. wskutek nasłonecznienia i przeciągu), mrozem i opadami.  
 
Nie nakładać przy temperaturze powietrza, materiału i podłoża wynoszącej poniżej +5 °C. Szlam 
uszczelniający nakładać po stronie narażonej na styczność z wodą. 
 
Czas nakładania i utwardzania:  
Czas zużycia w temperaturze +20 °C wynosi około 45 minut. Zależnie od temperatury szlam uszczelniający 
można obciążać po około 4 dniach.  
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Zużycie:  
Zależnie od obciążenia wodą należy przestrzegać następujących minimalnych grubości powłoki, stosując 
odpowiednią ilość środka. 
 
Obciążenie wodą Grubość 

warstwy 
Nanoszona ilość na m² Jeden worek 10 kg 

wystarcza na: 
Wilgotność gleby 3,0 mm ok. 5,0 kg 2,0 m² 
Woda niebędąca pod 
ciśnieniem  

3,0 mm ok. 5,0 kg 2,0 m² 

Woda naciskająca od 
zewnątrz  

 3,0–4,0 mm ok. 5–6,7 kg 1,5–2 m² 

 
Składowanie:  
W suchym miejscu i w prawidłowy sposób. 
 
Skład: 
Cement, kruszywa mineralne, dodatki. 
 
Forma dostawy: 
Torba 10 kg 
 
Uwaga: 
Dane techniczne dotyczą temperatury powietrza 20 °C i wilgotności względnej 65%. 
 
Stosować się do instrukcji podanych na opakowaniu. 
 
Ten produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z wilgocią/wodą. W związku z tym należy chronić skórę 
i oczy. Zanieczyszczone miejsca przemyć dokładnie wodą. W przypadku dostania się do oczu niezwłocznie 
zwrócić się do lekarza. Więcej informacji zawiera nadruk na worku. 
 
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:  
Infolinia serwisowa: 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 


