
 

 
 
 
 
 
 
 

Super-raztezno lepilo 
 

 
 
 

 
www.probau.eu 
 

 
Stanje: Marec 2018 – 1 – SFK 

 

 prašno reducirano 

 visoko raztezno 

 do 30 % višja izdatnost 

 idealno za kamne velikih formatov in drobne kamne 

 lepilo za tanko/srednje debelo posteljico 

 za stene/tla, v notranjosti/zunanjosti 

 za ploščice na ploščice 

 za talno ogrevanje 

 tudi na anhidritnem estrihu/asfaltu za tekoči nanos 

 
 
Uporaba: 
Super raztezno lepilo PROBAU je prašno reducirano, visoko fleksibilno lepilo za tanke in srednje debele 
posteljice. Izkazuje v primerjavi z običajnimi razteznimi lepili vse do 30 % večji izkoristek. Zaradi svoje zelo 
visoke lepilne moči in dolgega časa za polaganje (približno 30 minut) je super raztezno lepilo primerno 
posebno za kamne velikih formatov in drobne kamne za stene in tla. Kot ploščice velikega formata lahko na 
stene polagamo ploščice v velikosti maksimalno 2500 x 1250 mm in na območju tal  maksimalno 
600 x1200 mm. Pri tem je treba zagotoviti povečano zahteve glede ravnosti podlage. Lepimo na beton, 
omet, anhidritni estrih, liti asfalt, zidovje, mavčne plošče in lahek beton, kot tudi in ploščice na ploščico. V 
uporabi tudi pri talnem ogrevanju, za balkone in fasade. Za notranjo in zunanjo uporabo. Odporno proti 
zmrzali in po strditvi neprepustno za vodo. C2TE v skladu z DIN EN 12004. S1 v skladu z DIN EN 12002. 
Super raztezno lepilo ima malo chromata. 
 
Podlaga: 
Podlaga mora biti nosilna, stabilne oblike, suha, čista in brez olja, premazov ter prahu. Zrahljane dele je 
treba odstraniti. Pri zelo vpojnih podlagah je potrebna predhodna obdelava z lepilno emulzijo PROBAU. 
Gladke nevpojne podlage (npr. stare obloge iz ploščic) je treba temeljito predhodno očistiti. Na površini ne 
smejo biti nikakršnih ostankov detergenta. Priporočljiva je predhodna obdelava s kremenčevim sredstvom za 
grundiranje znamke PROBAU. 
 
Obdelava: 
Obdelava: Zmešajte super raztezno lepilo PROBAU s čisto vodo (pribl. 7,2 l na 20-kilogramski vsebnik) ob 
stalnem mešanju v malto brez grudic. Po pribl. 3 minutah zorenja ponovno na hitro premešajte in po tem v 
pribl. 4 urah uporabite pri obdelavi. Že strjene malte ne redčite z vodo in ne mešajte s suhim praškom. 
Lepilno malto za polaganje nanesite na podlago z zobčasto lopatico in enakomerno prečešite, da je 
zagotovljeno lepljenje po celotni površini. Ploščice polagajte samo v sveže lepilo. Na področjih s trajno 
mokroto (bazen, terasa, balkon, itd.) ter pri ploščicah velikega formata je treba polagati brez vmesnih praznih 
prostorov. V ta namen je treba lepilo nanesti na hrbtno stran plošč oz. ploščic (buttering-floating postopek). 
Pri ploščicah in ploščah velikega formata je treba za zavarovanje lege na območju stene delati s klini. Pri 
lepljenju na talno ogrevanje je treba talno gretje predhodno izključiti. Z obdelavo lahko začnete, ko tla 
dosežejo sobno temperaturo. Neodvisno od temperature zraka, materiala in podlage lahko začnete s 
polaganjem stenskih ploščic pribl. 12 ur po fugiranju, pri talnih ploščicah pribl. 24 ur po fugiranju. Pri 
ploščicah in ploščah velikega formata in/ali večjih debelinah plasti materiala lepilne malte je treba upoštevati 
daljše čase za sušenje. Ne uporabljajte za obdelavo pri temperaturi zraka in podlage, nižji od +5 °C. Svežo 
malto zaščitite pred prehitrim sušenjem, zmrzaljo in dežjem. 
 
Skladiščenje: 
suho in primerno. 
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Poraba: 
Poraba je odvisna od debeline nanosa oz. formata zidaka (ozobljenje). 
 

Format Ozobljenje Poraba 

Mozaik 3 x 3 x 3 mm pribl. 0,9 kg/m² 

Ploščice 4 x 4 x 4 mm pribl. 1,2 kg/m² 

Profilirana hrbtna stran 6 x 6 x 6 mm  1,8 kg/m² 

Kot srednja lega malte 8 x 8 x 8 mm  2,4 kg/m² 

 
 
Dobavna oblika: 
20-kg vreča 
 
 
Napotek: 
Tehnični podatki se nanašajo na 20 °C/65 % relativne zračne vlage. 
 
Upoštevajte varnostna navodila na vreči. 
 
Proizvod vsebuje cement in reagira alkalno na vlago ali vodo. Zato zaščitite kožo in oči. Pri stiku s kožo 
načeloma sprati 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 pa 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 služb: 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 


