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Preprosto uporabljiva, samorazlivna, z umetnimi snovmi okrepljena izravnalna 
masa za tla, za debeline plasti od 0-10 mm. Primerno za zunanjo in notranjo 
obdelavo. Posebej primerno na razteznih podlagah. 
 
Namen uporabe:  
Raztezno izravnalno maso uporabljate v notranjosti in zunanjosti za izravnavo 
višinskih razlik ter neravnih tal. Izravnalna masa je samorazlivna. Po strditvi se 
lahko nanjo položi ploščice, naravni kamen in talne plošče, parket, preproge 
ter tla iz umetne mase. Primerna tudi za estrih, lesena tla ter kritične podlage. 
 
Material:  
Raztezna izravnalna masa je okrepljena z umetnimi snovmi, lahka za obdelavo, samoizravnalna ter trdna za 
kolesca stolov. Po strditvi z malo napetosti in brez razpok je izravnalna masa odporna proti zmrzali. 
Raztezna izravnalna masa je cementno vezana in hidravlično strjena ter vsebuje malo kromatov.  
 
Podlaga:  
Podlaga mora biti trdna, nosilna in prosta prahu. Odstraniti je treba umazanijo, olje, maščobe in premične 
dele ter tudi stare barvne premaze. Betonske podlage morajo biti vpojne in brez cementnega lepila (v danem 
primeru napraskajte). Da bi se izognili tvorjenju mehurčkov se običajne betonske podlage in estrihe 
predhodno rahlo navlaži, prav tako kot se gladke, nevpojne podlage predhodno obdela s PROBAU lepilno 
emulzijo. Na še vlažen vezni most se nanese izravnalna masa. Lesena tla vhoda morajo biti trdno privita na 
spodnjo konstrukcijo. Široke fuge je treba zapreti s tesnilno maso, npr. z akrilom PROBAU. Lesene podlage 
je treba grundirati z lepilno emulzijo PROBAU. Pri obdelavi ne sme biti vključeno talno gretje. Sosednje 
gradbene elemente, npr. zidove, je treba opremiti z razteznimi robnimi trakovi.  
 
Uporaba:  
Raztezno izravnalno maso med neprekinjenim mešanjem zmešajte s pribl. 6 l čiste vode na 20 kg pakiranja 
v tekočo malto brez grudic. Najprej dajte 2/3 zgoraj navedene količine vode v vedro za malto, premešajte 
material in po tem dodajte preostanek vode in premešajte z vrtljivo žvrkljo. Izravnalno maso pustite v pribl. 5 
minutah dozoreti in nato ponovno na hitro premešajte.  
 
Razmerja med sestavinami morate tudi v primeru manjših delnih količin strogo upoštevati, kajti od tega je 
odvisna tudi kakovost izvedbe in izdelave.  
 
Hitro izravnalno maso razlijemo na tla in jo enakomerno porazdelimo po podlagi z gumenim brisalnikom. Za 
preprečenje tvorbe mehurčkov priporočamo, da po porazdelitvi mase s trdo cestno metlo ali bodičastim 
valjčkom prezračite izravnalno maso. Debelina nanosa ne sme presegati 10 mm. Izravnalna masa se zgladi 
sama od sebe. 
 
Pri nanosu na lesena tla je potrebna minimalna debelina 5 mm.  
 
Ne obdelujte pri temperaturah zraka, materiala in podlage, nižjih od +5 °C in višjih od +30 °C. Zaščitite sveže 
naneseno raztezno izravnalno maso pred prehitrim odvajanjem vode (npr. izogibajte se prepihov in sončnih 
žarkov), pred zmrzaljo in padavinami. Raztezne in premične fuge, ki že obstajajo na podlagi, je treba 
prevzeti. 
 
 
Čas obdelave in strjevanja:  
Čas obdelave pri +20 °C je pribl. 20 minut. Izravnalna masa je hodna po pribl. 24 urah. Po 3 dneh lahko 
položite ploščice in plošče. Polagajanje parotesnih oblogin parketa sledi čez 4 tedne. 
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Poraba:  
Na milimeter debeline nanosa potrebujete na kvadratni meter površine pribl. 1,4 kg suhe malte. Izdatnost na 
20 kg vrečo izravnalne mase 0-10 mm (okvirne vrednosti): 
 

Debelina plasti (v 
mm) 

2 4 6 8 10 

Površina po vreči (v 
m²) 

7,2 3,6 2,4 1,8 1,4 

 
 
Skladiščenje:  
suho in primerno. 
 
Dobavna oblika: 
20-kg vreča 
 
Sestavine: 
cement, dodatki, dodatne snovi. 
 
Napotek: 
Tehnični podatki se nanašajo na 20 °C/65 % relativne zračne vlage. 
 
Upoštevajte navodila na embalaži. 
 
Proizvod vsebuje cement in reagira alkalno na vlago ali vodo. Zato zaščitite kožo in oči. V primeru stika 
načeloma izpirajte z vodo. V primeru stika z očmi nemudoma poiščite zdravniško pomoč. Glej tudi natis na 
vrečki. 
 
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 


