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Modifiye edilmiş, elyaf takviyeli, beton tamiri ve macunlanmasında kullanılan 
çimento macunu. 15 mm kalınlığa kadar tek kat, 30 mm'ye kadar çok tabakalı 
uygulanabilir. İçeride ve dışarıda işlenebilir: 
 
Kullanım Amacı:  
PROBAU beton ve tamir macunu, duvarlar, yerler ve tavanlarda yapılan 
çalışmalar için uygundur. Beton, sıva ve tuğla duvarlarda tutunur. Beton ve 
tamir macunu, derzlerin kapatılması ve beton yüzeylerin tamir işleri, kırık 
merdiven kenarları, hasarlı garaj zeminleri vb. yerlerde kullanılmak üzere 
uygundur. Sertleştikten sonra, sıradan tüm mineral boyalarla boyanabilir. 
 
Malzeme:  
PROBAU beton ve tamir macunu, üstün kaliteli, elyaf takviyeli bir çimento macunudur. Çimento bağlayıcılı 
olan ve hidrolik olarak sertleşen macun, yüksek mukavemeti ile öne çıkmaktadır. Macun, katılaştıktan sonra, 
suya, hava koşullarına, ısıya ve dona dayanıklıdır. Beton ve tamir harcı, TRGS 613'e uygun olarak, düşük 
oranda kromat içerir. 
 
Zemin:  
Zemin, sağlam, yüksek taşıma kapasiteli, toz, kir, yağ ve boşta duran parçalardan arındırılmış ve şekli 
bozulmayacak yapıda olmalıdır. Gerekmesi durumunda, zemin, kumlanarak veya yüksek basınçlı temizleme 
cihazı ile iyice temizlenerek hazırlanmalıdır. Güçlü emici özellikte olan zeminler, uygulamadan önce 
ıslatılmalıdır. Yapışma gücünün arttırılması amacıyla, beton ve tamir macunu; üzerine bir fırça veya süpürge 
ile bastırılarak aderans köprüsü olarak da kullanılabilir. Üzerine gelen tabakalar, ıslak üzeri ıslak olarak 
uygulanmalıdır. 
 
Sarfiyat:  
Sarfiyat, tabaka kalınlığı ve yüzey özelliklerine göre değişir. 1 m² alanda her bir mm tabaka kalınlığı için, 
yaklaşık 1,7 kg kuru harç gereklidir. 
 
İşleme:  
5 kg PROBAU beton ve tamir ürününe yaklaşık 0,8 l su ilave ederek, topaksız ve akışkan bir harç elde 
edene kadar karın (20 kg malzemeye yaklaşık 3,4 l su). İstediğiniz kıvamı elde edebilmek için, gerekirse, 
malzeme ekleyin. Ancak, sadece bir saat içinde işlenebilecek kadar harç karmalısınız.  
 
Islak harç üzerine ıslak harç şeklinde ve hava boşluğu oluşturmadan uygulanır. Bu işlem sırasında harcın 
üzerine duvarcı malası ile kuvvetlice bastırın; harcı mala ile atmayın. Beton ve tamir macunu, tek kat olarak 
1-15 mm arası tabaka kalınlıkları için, çok tabakalı olarak 30 mm tabaka kalınlığı için kullanılabilir. 
Malzemenin çok tabakalı uygulanacak olması durumunda, alt kat, sertleşmiş ve pürüzlendirilmiş olmalıdır. 
Çimento macununu, çinko, kurşun, bakır veya alüminyum gibi demir dışı metallerle birlikte kullanmayın 
(korozyon tehlikesi).  
 
Ürün, 5 °C'den düşük hava ve zemin sıcaklıklarında işlenmemelidir. Henüz taze olan beton ve tamir macunu; 
su içeriğinin çok hızlı bir şekilde buharlaşmasına (örneğin; hava cereyanı veya güneş ışınlarına maruz 
kalması sonucu), don ve yağışlara karşı korunmalıdır. 
 
İşlenebilirlik / Katılaşma Süreleri:  
Ürünün işlenebilirlik süresi,  + 20 °C'de yaklaşık 1 saattir. Macunun tamamen sertleşmesi için, her bir mm 
tabaka kalınlığı için, bir gün gereklidir. 
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Depolama:  
Kuru ve gerektiği gibi. 
 
Terkip: 
Çimento, agregalar, katkı malzemeleri. 
 
Ambalaj: 
5 kg torba, 20 kg torba 
 
Not: 
Teknik bilgilerde, 20 °C / % 65 nispi hava nemi oranı baz alınmıştır. 
 
Torbanın üzerindeki uyarıları dikkate alınız. 
 
Bu ürün çimento içerdiğinden, nem/su ile alkali reaksiyon gösterir. Bu nedenle, cilt ve gözler korunmalıdır. 
Cilde temas ettiğinde, sadece su ile yıkanmalıdır. Ürünün göze temas etmesi durumunda, hemen bir göz 
doktoruna müracaat edilmelidir. Konuyla ilgili olarak torbanın üzerindeki yazıyı da okuyunuz. 
 
Burada verilen bilgiler, kapsamlı testler ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Bu bilgiler, tüm 
uygulamaları kapsamamaktadır. Bu nedenle, gerekmesi halinde, deneme amaçlı uygulamaların yapılmasını 
öneririz. Gelişmeler çerçevesinde yapılacak teknik değişiklik haklarımız saklıdır. Tüm diğer konularla ilgili 
olarak, Genel İşlem Şartlarımız geçerlidir. 
 

Gerekli diğer bilgiler için:  
Çağrı merkezi:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 

D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


