
 
 
 
 
 
 
 

Bitüm Esaslı Kalın Kaplama 
 
Yer altındaki veya zemin seviyesindeki yapı elemanlarının zemin nemi ve su 
sızıntısına karşı korunmasında kullanılan, tek komponentli, solvent içermeyen 
bitümlü su yalıtım malzemesi. 
 
Kullanılışı:  
PROBAU bitüm esaslı kalın kaplama, toprakla temas halinde olan yapı 
bileşenlerinin zemin nemi, basınçsız su ve biriken sızıntı suyuna karşı 
yalıtılmasında kullanılır. İç ve dış mekanlardaki yatay ve düşey yüzeylerde 
kullanılabilir.  
 
Malzeme: 
PROBAU bitüm esaslı kalın kaplama, üstün kaliteli, bitüm-kauçuk esaslı tek komponentli bir kalın 
kaplamadır. İçerdiği polistirol katkısı sayesinde, yüksek bir esnekliğe sahip olup, kolay işlenebilir. İçerdiği 
doku ile toprakaltında 5 mm genişliğe kadar sonradan oluşan çatlakları köprüler. Çökme akma yapmaz ve 
yeraltı suyunu kirletmez. 
 
Zemin:  
Sıvasız tuğla duvarlar ile P II ve P III harç grubuna ait sıvalar, şaplar ve beton üzerinde uygulanmak üzere 
uygundur. Zeminin taşıma kapasitesi yüksek, yüzeyi; kuru ve her türlü kirden arındırılmış olmalı, don 
tehlikesi olmamalıdır. Boşta duran parçalar uzaklaştırılmalıdır. Sıvalar katılaşmış olmalıdır.  
 
Tüm iç köşeler ile duvar/zemin bağlantıları, MG III harç grubunda yer alan bir harç kullanılarak, oluk şeklinde 
oluşturulmalıdır. Pahsız dış köşeler, cam elyaf ile takviye edilmiş bir doku şeridi ile güçlendirilmelidir. Sıvasız 
duvarlarda, açık olan derzler > 5 mm, uygun bir harç kullanılarak kapatılmalıdır. 
 
Sarfiyat: 
PROBAU bitüm esaslı kalın kaplama, kullanıma hazır bir malzemedir. Zeminde hakim olan su yüküne göre, 
aşağıdaki miktarlara ihtiyaç vardır: 
 
Yalıtım Tabaka kalınlığı Sarfiyat 
Zemin nemine karşı 4 mm 4 l/m² 
Basınçlı olmayan suya karşı 6 mm 6 l/m² 
Biriken sızıntı suyuna karşı6 ٭ mm 6 l/m² 

 Yüklenme olması sonucunda sızıntı suyu birikmesi durumunda: Tüm yüzeyin bir doku ile yalıtılması gerekir ٭
 
Yaklaşık 6 l/m² sarfiyatta, yaklaşık 4,8 mm kalınlığında kuru tabaka ve 4 l/m² sarfiyatta, yaklaşık 3,3 mm 
kalınlığında kuru tabaka oluşur. 
 
İşleme:  
PROBAU bitüm esaslı kalın kaplama malzemesini, bir mala veya perdah malası ile eşit kalınlıkta sürün. 
Uygulanacak tabaka kalınlığı, zeminde hakim olan su yüküne göre değişir (bkz. sarfiyat). Kaplama, iki kat 
sürülür. İlk kat, her tarafı kapatacak şekilde yüzeyi mala ile çizilen bir kaba sıva veya dolgu sıvası şeklinde 
uygulanır. Bu kat tamamen kuruduktan sonra (yaklaşık 24 saat),  arzu edilen kalınlıkta 2. kat uygulanır (bkz. 
sarfiyat). Sızıntı suyu birikiyor olması durumunda, 2. katın içine cam elyaf kaplama yerleştirilmelidir.  
 
Taze yalıtım malzemesi, yaklaşık 2 saat kadar yağmurdan korunmalıdır. Yalıtım malzemesinin kuruma 
süresi, hava nemi, sıcaklık ve sürülen malzeme miktarına göre değişir. Kuruma süresi minimum 3 gündür ve 
doldurma işlemlerine ancak bu üç günün sonunda başlanabilir. Malzeme, +5 °C'den düşük hava, malzeme 
ve zemin sıcaklıklarında ve güçlü güneş ışınları altında uygulanamamalıdır. 
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Bitüm Esaslı Kalın Kaplama 
 
Taze malzeme su ile temizlenebilir. Katılaşmış olan kalın kaplama, sadece mekanik olarak veya solvent 
kullanılarak temizlenebilir. Yalıtımın arka yüzüne üst kat tavanlarından su sızması veya su birikmesi, hava 
kabarcıkları veya yalıtım kalkması gibi hasarlara neden olabileceğinden, gerekli tedbirler alınmalıdır.  
Yalıtımın üzerinde noktasal yükler oluşmamalıdır. İmalatı bitirilen yalıtım, uzun süre öylece açıkta 
bırakılmamalı, üzerine koruyucu tabakalar öngörülmelidir. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. 
Kanalizasyona boşaltmayın. 
 
İşleme sırasında sıcaklık aralığı:  
> +5 °C ila +35 °C. 
 
Depolama:  
Kuru ve gerektiği gibi 
 
Terkip: 
Bitüm, polimer, dolgu malzemeleri 
 
Ambalaj: 
10 litre kova, 25 litre kova 
 
Not: 
Torbanın üzerindeki güvenlik uyarılarını dikkate alınız. 
 
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 
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