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Uporaba:  
Bitumenska hladna lepilna zmes za hladno obdelavo, ki vsebuje topila, za 
lepljenje bitumenske kritine in tesnilnih trakov.  
 
Namen uporabe: 
Bitumenska hladna lepilna zmes PROBAU je primerna za lepljenje 
bitumenske strešne kritine in tesnilnih trakov na beton, estrih, les in stare 
bitumenske strehe. Za zunanjo uporabo. 
 
Material: 
Bitumenska hladna lepilna zmes PROBAU je zelo kakovostna, enokomponentna, bitumenska zmes na 
osnovi topil z visoko lepilno močjo in je preprosta za uporabo. 
 
Podlaga:  
Podlaga mora biti nosilna, suha na gornji površini, ravna, čista ter brez kakršnihkoli nečistoč. Zrahljane dele 
je treba odstraniti. Razpoke v danem primeru zaprite z bitumensko maso za kitanje. Ni primerno za uporabo 
s polistirolom. 
 
Poraba:  
Bitumenska hladna lepilna zmes PROBAU je pripravljena za neposredno uporabo. Na kvadratni meter 
površine se za ravne strehe potrebuje pribl. 1 l PROBAU hladne lepilne zmesi. 
 
Uporaba:  
Suha, trdna, čista površina predhodno obdelajte s PROBAU bitumenskim predhodnim premazom na osnovi 
topil. Hladno lepilno zmes nanesite z valjčkom ali s krtačo krovcev. Pred polaganjem strešnih prog pustite 
zmes dihati približno 15 do 30 minut. Pred tem je treba zapreti strešne preboje. Pri lesenih površinah z žeblji 
pritrdite 1. plast in zlepite samo mesta prekrivanja. Pri poševnih strehah in strehah brez obrobe premaz 
nanašajte v majhnih količinah, da s tem preprečite, da bi lepilna zmes odtekla ali se odcedila.  
 
Ne uporabljajte za obdelavo pri temperaturi zraka, materiala in podlage, nižji od 0 °C. Svež nanos premaza 
zaščitite pred dežjem. Pri obdelavi pazite na zadostno prezračevanje. Izogibajte se intenzivnemu vdihavanju 
hlapov. Ne izpuščajte v kanalizacijo ali v talnico. 
 
Temperaturni razpon pri obdelavi:  
od >0 °C do +35 °C. 
 
Skladiščenje:  
suho in strokovno. 
 
Sestavine:  
Bitumen, organska razredčila. 
 
Dobavna oblika: 
5 litrsko vedro, 10 litrsko vedro 
 
 
 
 
Napotek: 
Tehnični podatki se nanašajo na 20 °C / 65 % relativne vlage v ozračju. 
 
Upoštevajte navodila na embalaži. 
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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 tehnične spremembe. Sicer veljajo naši splošni poslovni pogoji. 
 

Nadaljnje informacije preko:  
direktne številke servisne službe:  0049 (0) 180/3 000 462   
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