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Örneğin; çatılar gibi, dış mekanlarda kullanılabilen, üstün nitelikli, elasto-plastik ve tek 
komponentli derz yalıtım malzemesi. Islak zeminler üzerinde acil tamirat işleri için 
uygundur. 
 
Kullanım amacı: 
Örneğin; çatı ve yerlerdeki  baca bağlantıları ve boru geçişleri gibi, bağlantı ve geçişlerin 
yalıtılmasında kullanılır. Çatlaklar ve cüzi oranda hareket eden derzlerin kapatılmasında 
kullanılır. Küçük sızdırma noktaları ve açık çatı membranı dikişlerinin tamiratında 
kullanılır. Sızdıran yağmur olukları, alüminyum, kurşun, bakır ve çinko bağlantıların 
tamirinde kullanılır. Emici zeminler üzerine sac yapıştırılmasında kullanılır. 
 
Uygulama: 
Kapağı, üst kartuşun dibinden, vida dişinden önce kesin. Kartuşun ucunu takın ve derz 
genişliğine göre eğik bir şekilde kesin. PROBAU Bitüm çatı ve derz yalıtım malzemesini, 
manüel bir tabanca veya havalı bir tabanca ile zemine uygulayın, gerekiyorsa bir ıspatula 
ile dağıtın. Yapıştırılacak malzemelere bastırın. Çatı yalıtım membranlarını yapıştırırken, kenarların en az 10 
cm birbirinin üzerine binmesine dikkat edilmelidir. Ürünün 4 mm’den daha kalın bir şekilde astar olarak 
uygulanması durumunda, birkaç kez üst üste uygulanması tavsiye edilir. (Çalışma aşamaları arasında 
minimum 1 gün kuruma süresi bırakılmalıdır). Düşük sıcaklıklar ve ıslak zeminler ile 4 mm’den kalın 
tabakalar, ürünün sertleşmesini geciktirir. Yalıtım malzemesi fazlalıkları ve yapışkan bantlar, düzleştirme 
işleminden hemen sonra uzaklaştırılmalıdır. Bitüm sertleştikten sonra, sadece mekanik olarak temizlenebilir. 
Aynı durum, takımlar için de söz konusudur. 
Not: PROBAU Bitüm çatı ve derz yalıtım malzemesi, sıhhi alanlar, mermer / doğal taş, akvaryum imalatı ve 
doğrudan doğruya gıda maddeleri ile temas halinde olan yerlerde kullanılamaz. 
 
Malzeme: 
PROBAU Bitüm çatı ve derz yalıtım malzemesi, çözücü içeren, elasto-plastik bir yalıtım malzemesidir. Kabuk 
oluşturduktan sonra yağmur ve dona karşı dayanıklıdır. Yumuşatıcı içermez, soğuk kürlenir. 
Su geçirmez, inceltilmiş asitler, çözeltiler, endüstriyel atık gazlar ve hava koşullarına karşı dayanıklıdır.  
Yüksek oranda düktildir ve çatlakları kalıcı bir şekilde köprüler. Uygulamadan önce, deneme amaçlı tutunma 
testleri yapılması önerilir. Taze uygulanan ürün, yağmurdan korunmalıdır. 
 
Zemin:  
Temiz, sağlam, taşıma kapasiteli, hafif nemli ve kirlerden arındırılmış zeminlerde kullanılmak üzere 
uygundur. PROBAU Bitüm çatı ve derz yalıtım malzemesi, hemen hemen tüm malzemelere tutunur. Ürün, 
yenileme çalışmalarında kullanılmadan önce, eski yalıtım macunları, boya kalıntıları ve taşıma kapasitesi 
bulunmayan tabakalar tamamen uzaklaştırılmalıdır. 
Not: Örn. Polietilen, poliporpilen gibi yapışma özellikleri kötü olan plastikler ve teflon zemin olarak 
kullanılmak üzere uygun değildir. 
 
Sarfiyat: 
6 x 6  mm genişliğinde ve derinliğinde bir derzde, yaklaşık 8-9 m.  
 
İşlenebilirlik / katılaşma süresi ve sıcaklıkları: 
+5°C - +50°C arası.  Sertleşme: 2 mm/gün 
 
Kabuk tutma süresi: 
Yaklaşık 30 dakika sonra. 
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Sıcaklık dayanımı: 
Yakl. -20°C ila +80°C arası. 
 
İzin verilebilir toplam deformasyon: 
Maks. % 5 
 
Depolama: 
+5°C - +25 °C arasında. Dona karşı korunmalıdır!   
 
Son kullanma tarihi:  
Açılmamış orijinal ambalajının içinde, üretim tarihinden itibaren 12 ay. Üretim tarihi ambalajın üzerinde yer 
almaktadır. 
 
Ambalaj: 
310ml kartuş 
 
Renk tonları: 
Siyah  
 
Tasfiye: 
Ürünün ambalajını, geri dönüşüme göndermeden önce tamamen boşaltın. Malzeme kalıntıları, yerel sorunlu 
atık tasfiyesi noktalarına teslim edilebilir. 
 
Güvenlik uyarıları: 
Sıvı ve buharı yanıcıdır. Su organizmalarına zarar verir ve zararlı etkisi uzun sürelidir. 
Isıdan/kıvılcımdan/açık alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içmeyin. CİLDE TEMASINDA (veya 
saça): Ürünün kirlettiği veya ıslattığı giysilerinizi hemen çıkarın. Cildinizi suyla yıkayın. Koruyucu 
eldiven/koruyucu giysiler kullanın. Serin ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Ürün, sadece açık havada 
veya iyi havalandırılan yerlerde kullanılmalıdır. Çocuklardan uzak tutulmalıdır. 
 
Not: 
Uygulanan ürün, sert bir kabuk oluşana kadar sudan korunmalıdır. 
Uygulama ile ilgili hatalar ve bu hataların sonuçlarından şirketimiz sorumlu değildir. 
Ambalajın üzerindeki uyarıları dikkate alın. 
 
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 


