
 
 
 
 
 
 
 

Bitumenski debeli premaz 
 
Enokomponentni bitumenski debeli premaz brez topil za zatesnitev zgradb na 
območju zemlje. 
 
Uporaba:  
Bitumenski debeli premaz PROBAU je primeren za tesnitev gradbenih delov, 
ki so v stiku z zemljo, pred vlažnostjo tal, ne pritiskajočo vodo ter nakopičeno 
ponikalnico. Za navpične in vodoravne površine v notranjosti in zunanjosti.  
 
Material: 
Bitumenski debeli premaz PROBAU je zelo kakovostna, enokomponentna 
zatesnitev z debelim premazom na osnovi bitumna in kavčuka. Na osnovi dodatka polistirena je preprost za 
obdelavo in izredno raztezen. Z dodatkom vlaken premosti mostove razpok pri razpokah do 5 mm širine, ki 
so naknadno nastale v osnovi. Dobro obstojen in ne obremenjuje talnice. 
 
Podlaga:  
Primerno za uporabo na neometanem zidanem zidu, ometih maltne skupine P II in P III, estrihu in betonu. 
Podlaga mora biti nosilna, suha na gornji površini, odporna proti zmrzali ter brez kakršnihkoli nečistoč. 
Zrahljane dele je treba odstraniti. Ometi morajo biti strjeni.  
 
Na vseh notranjih vogalih in pri stenskih ali talnih povezavah je treba izdelati zaokrožen prehod z malto, 
skupine MG III. Zunanje vogale, ki niso poševni, je treba ojačati s taninskimi trakovi iz tkanin iz steklenih 
vlaken. Pri neometanem zidovju je treba odprte fuge > 5 mm zapreti z odgovarjajočo malto. 
 
Poraba: 
Bitumenski debeli premaz PROBAU je pripravljen za uporabo. Glede na vodno obremenitev tal potrebujete 
naslednje količine: 
 
Zatesnitev proti Debelina nanosa Poraba 
vlažnost tal 4 mm 4 l/m² 
ne pritiskajoča voda 6 mm 6 l/m² 
nakopičena ponikalnica6 ٭ mm 6 l/m² 

 V težjem primeru nakopičene ponikalnice: Zatesnitev z dodatkom vlaken po celotni površini ٭
 
Pri porabi pribl. 6 l/m² se tvori suha plast v debelini pribl. 4,8 mm in pri 4 l/m² pribl. 3,3 mm. 
 
Uporaba:  
Nanesite bitumenski debeli premaz PROBAU v enakomerni debelini z zidarsko žlico in gladilom. Debelina 
nanosa je odvisna od vodne obremenitve tal (glej porabo). Premaz je treba izvesti v dveh plasteh. Prvo plast 
je treba nanesti po celotni površini kot polnilno ali zribano izravnalno maso. Šele po popolni osušitvi (pribl. 24 
ur) sledi 2. plast v želeni debelosti (glej porabo). Pri vse večjem nakopičenju ponikalnice je treba v premaz 
vstaviti tkanino iz steklenih vlaken.  
 
Svežo zatesnitev je treba pribl. za 2 uri zaščititi pred dežjem. Čas sušenja končane zatesnitve je odvisen od 
vlažnosti zraka, temperature in količine nanosa. Čas sušenja traja najmanj 3 dni, šele po tem lahko začnete 
z zapolnjevanjem. Ne obdelujte pri temperaturah zraka, materiala in podlage, nižjih od +5 °C ali pri močni 
izpostavljenosti sonca. 
 
Svež material je mogoče topiti v vodi. Strjen debel premaz lahko odstranite samo mehanično ali s topilom. 
Pronicanje zadaj za izgotovljeno zatesnitvijo vodi k poškodbam kot sta izpiranje in tvorjenje mehurčkov, kar 
je treba preprečiti s primernimi sredstvi. Izogibajte se točkasti obremenitvi zatesnitve. Gotove zatesnitve ne 
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pustite prosto stati dlje časa, v danem primeru predvidite zaščitne plasti. Ne sme priti v otroške roke. Ne 
izpuščajte v kanalizacijo. 
 
Temperaturni razpon pri obdelavi:  
od > +5 °C do +35 °C. 
 
Skladiščenje:  
Suho in primerno. 
 
Sestavine: 
bitumen, polimer, polnila 
 
Dobavna oblika: 
10-litrsko, 25-litrsko vedro 
 
Napotek: 
Upoštevajte varnostna navodila na embalaži. 
 
Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Le-teh ni mogoče prenesti na vsak primer 
uporabe. Zato vam priporočamo, da po potrebi izvedete preizkuse uporabe. V okviru nadaljnjega razvoja si 
pridržujemo pravico do tehničnih sprememb. Sicer veljajo naši splošni poslovni pogoji. 
 

Nadaljnje informacije preko:  
direktne številke servisne službe:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Poštni predal 100561 Sägetstrasse 5 Poštni predal 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp/Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 
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