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• Zmniejszona ilość pyłu 

• Bardzo elastyczny 

• Wydajność nawet o 30% większa 

• Idealny do wielkoformatowych płytek z kamienia lub gresu 

• Klej cienko- lub średniowarstwowy 

• Do ścian i podłóg, wewnątrz i na zewnątrz budynków 

• Do klejenia płytek na płytki 

• Na ogrzewanie podłogowe 

• Także na jastrych anhydrytowy i asfalt lany 

 
 
Zastosowanie: 
Klej superelastyczny PROBAU to bardzo elastyczny klej cienko- lub średniowarstwowy o zmniejszonej ilości 
pyłu. Odznacza się wydajnością nawet o 30% większą niż typowe kleje elastyczne. Dzięki bardzo wysokiej 
sile klejenia i długiemu czasowi otwarcia (około 30 minut) klej superelastyczny nadaje się szczególnie do 
układania wielkoformatowych płytek z kamienia lub gresu na ścianach lub podłogach. Umożliwia układanie 
na ścianach płytek w formacie maks. 2500 x 1250 mm, a na podłogach do maks. 600 x 1200 mm. Należy 
przy tym zapewnić spełnienie zwiększonych wymagań w zakresie płaskości podłoża. Klei na betonie, tynku, 
jastrychu anhydrytowym, lanym asfalcie, obmurzu, płytach gipsowo-kartonowych i lekkim betonie, a także 
płytka na płytce. Także na ogrzewanie podłogowe, balkony i elewacje. Do zastosowań wewnątrz, jak i na 
zewnątrz. Gdy stwardnieje, jest odporny na mróz i warunki atmosferyczne. C2TE wg DIN EN 12004. S1 wg 
DIN EN 12002. Klej superelastyczny ma niską zawartość chromianów. 
 
Podłoże:  
Podłoże musi być nośne, stabilne, suche, czyste oraz wolne od oleju, farby i pyłu. Usunąć luźne części. 
Bardzo chłonne podłoża należy zagruntować emulsją przyczepną PROBAU. Gładkie, niechłonne 
powierzchnie (np. starą okładzinę płytkową) należy przygotować, dokładnie je czyszcząc. Do podłoża nie 
mogą przywierać żadne pozostałości po środkach czyszczących. Wskazane jest zagruntowanie za pomocą 
gruntu kwarcowego PROBAU.  
 
Sposób użycia: 
Sposób użycia: klej superelastyczny PROBAU rozrobić w czystej wodzie (około 7,2 l na opakowanie 20 kg), 
ciągle mieszając aż do uzyskania homogenicznej zaprawy. Po upływie czasu dojrzewania wynoszącego 
około 3 minut jeszcze raz krótko zamieszać, a następnie w ciągu 4 godzin nałożyć. Stężonej już zaprawy nie 
rozcieńczać wodą ani nie mieszać z suchym proszkiem. Nanieść klej na podłoże za pomocą stosownej 
szpachelki zębatej i równomiernie rozczesać, aby uzyskać klejenie na całej powierzchni. Płytki układać tylko 
na świeżym kleju. W strefach ciągle wilgotnych (basen, taras, balkon itp.) i w przypadku płytek 
wielkoformatowych uważać, aby nie powstawały pustki powietrzne. W tym celu należy nanosić klej także na 
spód płytek (metoda buttering-floating). Przy układaniu wielkoformatowych płytek na ścianie należy 
stosować kliny w celu zabezpieczenia położenia. Jeśli klejenie odbywa się na podłożu z ogrzewaniem 
podłogowym, należy je uprzednio wyłączyć. Do nakładania można przystąpić, gdy podłoga osiągnie 
temperaturę otoczenia. Zależnie od temperatury powietrza, materiału i podłoża fugowanie płytek ściennych 
można rozpocząć po około 12 godzinach, a płytek podłogowych po około 24 godzinach. Przy układaniu 
wielkoformatowych płytek lub w przypadku dużych grubości warstwy zaprawy klejącej należy przewidzieć 
dłuższy czas schnięcia. Nie nakładać przy temperaturze powietrza i podłoża wynoszącej poniżej +5 °C. 
Świeży klej chronić przed zbyt szybką dehydratacją, mrozem i deszczem. 
 
Magazynowanie: 
W suchym miejscu i w prawidłowy sposób. 
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Zużycie:  
Zużycie zależy od formatu płytek lub grubości warstwy (uzębienia): 
 

Format Uzębienie Zużycie 

Mozaika   3 x 3 x 3 mm około 0,9 kg/m² 

Płytki ceramiczne   4 x 4 x 4 mm około 1,2 kg/m² 

Profilowana strona tylna   6 x 6 x 6 mm  1,8 kg/m² 

Jako zaprawa średniowarstwowa   8 x 8 x 8 mm  2,4 kg/m² 

 
 
 
Forma dostawy: 
Worek 20 kg 
 
 
Uwaga: 
Dane techniczne dotyczą temperatury powietrza 20 °C i wilgotności względnej 65%. 
 
Stosować się do zasad bezpieczeństwa podanych na worku. 
 
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 


