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Bitumenska izravnalna masa za hladno obdelavo, ki vsebuje topila, za 
odpravljanje netesnosti na bitumenski in pločevinasti kritini.  
 
Namen uporabe: 
Bitumenska izravnalna masa PROBAU je primerna za zunanjo rabo za 
popravilo poškodovanih bitumenskih in pločevinastih streh. Za izravnavo in 
izolacijo stikov s strehami, fugami, ventilatorji ipd. Za zapiranje predorov in 
zidanih povezav. Za zatesnitev horizontalnih in vertikalnih površin. 
 
Material: 
Bitumenska izravnalna masa je zelo kakovostna, okrepljena z vlakni, enokomponenta bitumenska masa, ki 
vsebuje topila. Visoka spojnost in odpornost proti udarcem. Preprosta obdelava. 
 
Podlaga:  
Podlaga mora biti, trda, nosilna, suha na gornji površini, čista ter brez kakršnihkoli nečistoč. Zrahljane dele je 
treba odstraniti. Ni primerno za uporabo s polistirolom. 
 
Poraba:  
Bitumenska izravnalna masa PROBAU je pripravljena za neposredno uporabo. Na kvadratni meter in 
milimeter debeline plasti potrebujete pribl. 1,2 kg izravnalne mase. 
 
Uporaba:  
Bitumensko izravnalno maso PROBAU nanesite na podlago z lopatico v želeni debelini plasti. Pri debelinah 
plasti nad 4 mm je treba delati večplastno. Ob tem mora biti vsaka plast pred nanosom naslednjega sloja 
popolnoma osušena. Če je treba, je mogoče izravnalno maso okrepiti s tkanino iz steklenih vlaken. Če 
nastanejo na starih bitumenskih trakovih mehurčki, le-te prerežite navzkriž z nožem in trakove namestite 
nazaj. Osušite podlago in nanesite bitumensko izravnalno maso PROBAU. Po tem trakove potisnite v 
izravnalno maso in na popravljeno mesto ponovno nanesite izravnalno maso.  
 
Ne uporabljajte za obdelavo pri temperaturi zraka, materiala in podlage, nižji od 0 °C. Svež nanos izravnalne 
mase 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:  
Odporno proti zmrzali v originalno zaprtem pakiranju. 
 
Sestavine: 
Bitumen, spojno sredstvo, organska razredčila, vlakna. 
 
Dobavna oblika: 
1-kg plastenka, 5-kg vedro, 10-kg vedro 
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Napotek: 
Tehnični podatki se nanašajo na 20 °C/65 % relativne zračne vlage. 
 
Upoštevajte 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 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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