
Abdichtungsbahn

1 m x 5 m

Bande d‘étanchéité
Staza za brtvljenje
Tömítő szalag 

Zur bahnen förmigen 
Verbundabdichtung 
Unter keramischen Belägen
Wasserabweisend und 
rissüberbrückend

FRA  Bande d‘étanchéité
Application: La bande d’étanchéité PROBAU est enduite, sur les deux faces, de molleton, est très résis-
tante au déchirement et freine la vapeur d’eau. Bonne adhérence au mortier de ciment mince couche 
et aux composés d’étanchéité liquides. Facile à travailler et particulièrement bien adaptée en tant que 
mesure rapide d’étanchéité. La résistance au vieillissement et aux alcalis est assurée.
Pour l’étanchéisation sous revêtement céramique sans eau sous pression dans les pièces humides, les 
salles de bain ainsi que les balcons et terrasses à sollicitation moyenne conformément aux classes de 
sollicitation A0 et B0 suivant le formulaire ZDB.
Épaisseur de la couche: 0,35 mm 
Film barrière: Polyéthylène
Base: Adaptée aux bases de résistance suffisante, comme les chapes chauffées et non chauffées, le 
béton, la maçonnerie, le béton cellulaire et le plâtre ainsi que les plaques de plâtre et les palettes de 
plâtre. La base doit être solide, porteuse et la plus plane possible. Enlever les salissures d’huile, de 
graisse ou d’autres isolants. Améliorer les défauts et les petites cassures à l’aide d’une chape en béton 
PROBAU. Observer l’humidité résiduelle de la base.
Utilisation: Découper, à l’aide d’un couteau ou d’une paire de ciseaux, les bandes nécessaires, avant 
l’utilisation. Étaler la colle pour carrelage PROBAU en surface à l’aide d’une denture de 4 mm, insérer 
la bande dans le lit de mortier frais et la presser à l’aide d’un lisseur, sur toute la surface. Effectuer les 
zones de joints en chevauchement. Les coller à l’aide d’un enduit d’étanchéité pour douches PROBAU. 
Respecter un chevauchement minimal de 5 cm. Étancher les passages de tuyaux et les évacuations à 
l’aide des manchons de tuyaux muraux PROBAU, et les coins et raccords de sol à l’aide de la bande 
d’étanchéité PROBAU. Les insérer dans la première couche d’enduit d’étanchéité pour douches PROBAU 
et les recouvrir de la seconde couche. Les bandes d’étanchéité PROBAU ne peuvent pas être utilisées en 
tant que couche utile. La bande posée doit être recouverte de revêtements céramiques. Ne pas utiliser 
lors de températures de l’air et de la base inférieures à +5°C.
Nettoyer les outils et les tâches à l’eau aussitôt après l’utilisation.
Consommation: 1,05 m/m (Respecter un chevauchement minimal de 5 cm)
Stockage: Sec et approprié. 

DEU  Abdichtungsbahn
Anwendung: PROBAU Abdichtungsbahn ist beidseitig vliesbeschichtet, hoch reißfest sowie wasser-
dampfbremsend. Gute Verbundhaftung zu zementären Dünnbettmörteln und flüssigen Verbundab-
dichtungen. Lässt sich leicht verarbeiten und ist besonders als schnelle Abdichtungsmaßnahme geeig-
net. Eine Alterungs- und Alkalibeständigkeit ist gegeben.
Zur Abdichtung unter keramischen Belägen bei nicht drückendem Wasser in Nassräumen, Bädern sowie 
Balkonen und Terrassen bei mäßiger Beanspruchung entsprechend den Beanspruchungsklassen A0 
und B0 nach dem ZDB-Merkblatt.
Schichtstärke: 0,35 mm 
Sperrfolie: Polyethylen
Untergrund: Geeignet für Untergründe mit ausreichender Festigkeit, wie beheizte und unbeheizte 
Estriche, Beton, Mauerwerk, Porenbeton und Putz sowie Gipskarton und Gipsfaserplatten. Der Unter-
grund muss fest, tragfähig und weitgehend eben sein. Verschmutzungen von Öl, Fett oder anderen 
Trennmitteln sind zu entfernen. Fehlstellen und kleine Ausbrüche sind mit PROBAU Estrichbeton aus-
zubessern. Die Restfeuchte des Untergrundes ist zu beachten.
Verarbeitung: Die benötigten Bahnen vor der Verarbeitung mit einem Messer oder Schere zuschnei-
den. Mit einer 4 mm Zahnung wird PROBAU Fliesenkleber auf die Fläche aufgezogen, in das frische 
Mörtelbett die Bahn eingelegt und mit einem Glätter vollflächig angedrückt. Die Stoßbereiche sind 
überlappend auszuführen. Diese sind mit PROBAU Duschdichtanstrich zu verkleben. Eine Überlap-
pung von mind. 5 cm ist einzuhalten. Rohrdurchführungen und Abläufe sind mit PROBAU Wandrohr-
manschetten abzudichten, Ecken und Wand-Bodenanschlüsse mit PROBAU Duschdichtband. Diese 
sind in die erste Lage PROBAU Duschdichtanstrich frisch einzulegen und mit der zweiten zu über-
arbeiten. PROBAU Abdichtungsbahn kann nicht als Nutzschicht eingesetzt werden. Die verlegte Bahn 
muss mit keramischen Belägen belegt werden. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtempe-
raturen unter +5°C.
Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Verbrauch: 1,05 m/m (Überlappung von mind. 5 cm ist einzuhalten)
Lagerung: Trocken und sachgerecht. 

HUN  Tömítő szalag 
Használata: A PROBAU szigetelő szalag mindkét oldalán állati gyapjúval (vlies) van bevonva, nagy 
szakítószilárdságú, vízpárafékező. Jó kötőtapadás a cementes vékony-habarcshoz és a folyékony 
kötőtömítéshez. A megmunkálása könnyű és különösképpen alkalmas gyors szigetelési eljárásokhoz. 
Az öregedés és lúggal kapcsolatos ellenálló képesség adva van. Kerámia-bevonatok alatti szigeteléshez 
nem nyomás alatt álló víz estén nedves helységekben, fürdőszobákban, balkonokon és teraszokon 
mérsékelt igénybevételnél, a ZDB ismertetőlap szerint, az igénybevételi A0 és B0 besorolásnak 
megfelelően.
Rétegvastagság: 0,35 mm 
Záró fólia: polietilén 
Alapzat: Alkalmas megfelelő szilárdságú alapzatokhoz, mint fűtött vagy nem fűtött esztrich, beton, 
falazat, gázbeton és vakolat, valamint gipszkarton és gipszkarton panel. Az alapzatnak szilárdnak, 
teherbírónak és messzemenően egyenletesnek kell lennie. Olaj- vagy zsírszennyeződéseket, vagy más 
kenőanyagokat el kell távolítani. Hibás helyeket és kisebb kitöréseket PROBAU (Estrichbeton) 
esztrichbetonnal kell kijavítani. Az alapzat maradék nedvességét figyelembe kell venni. 
Feldolgozás: A szükséges szalagokat a feldolgozás előtt egy késsel vagy ollóval kell méretre vágni. 
Egy 4 mm fogazású simítóval kell a PROBAU (Fliesenkleber) csemperagasztót a felületre felvinni, a 
szalagot a friss habarcságyazatba lefektetni, és egy simítóval a teljes felületre rányomni. Az érintkezési 
felületeket egymást átfedve kell fektetni. Ezeket PROBAU (Duschdichtanstrich) zuhanyszigetelő 
fedőréteggel kell összeragasztani. Legalább 5 cm átfedést kell betartani. Csőátvezetéseket és 
lefolyásokat PROBAU (Wandrohr manschette) fali csőkarmantyúval kell tömíteni, sarok és fal- 
padlócsatlakozásokat PROBAU (Duschdichtband) zuhanyszigetelő szalaggal. Ezeket a PROBAU 
(Duschdichtanstrich) zuhanyszigetelő fedőréteg első felvitelébe kell frissen fektetni, és a másodikkal 
felüldolgozni. A PROBAU (Abdichtungsbahn) szigetelő szalagot nem szabad használati rétegként 
alkalmazni. A lerakott szalagot kerámia burkolattal kell lefedni. + 5°C levegő és alapzat hőmérséklet 
alatt nem szabad feldolgozni. 
A szerszámokat és beszennyezett felületeket használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani.
Felhasználási mennyiség: 1,05 m/m (Legalább 5 cm átfedést kell betartani) 
Raktározás: Szárazan és szakszerűen.

HRV  Staza za brtvljenje
Primjena: PROBAU staza za brtvljenje na obje je strane obložena vlaknima, visoko je otporna na kida-
nja i dobra je parna brana. Staza odlično naliježe na rijetke žbuke na cementnoj osnovi i ostala tekuća 
brtvila. Jednostavno se postavlja i odlično je sredstvo kod mjera hitnog brtvljenja. Staze su otporne na 
starenje i na alkale. Za brtvljenje ispod keramičkih obloga, kod nepostojanja pritiska vode u vlažnim 
prostorijama, kupaonicama, kao i balkonima i terasama pod uobičajenim opterećenjem razreda A0 i 
B0 prema ZDB- specifikaciji. 
Debljina sloja: 0,35 mm 
Brtvena folija: Polietilen
Podloga: Prikladno za podloge dovoljne čvrstoće, grijane i negrijane estrihe, beton, zidane površine, 
poro-beton i žbuka, kao i gips-karton i palete od vlakana gipsa. Podloga mora biti čvrsta, odgovarajuće 
nosivosti i po mogućnosti ravna. Onečišćenja uljem, masnoćama ili drugim masnim sredstvima se 
moraju prethodno ukloniti. Ulegnuća ili izbočene dijelove na površini poravnati sa PROBAU betonskim 
estrihom. Uvijek paziti na moguću zaostalu vlagu u podlozi. 
Priprema: Potrebne staze prije polaganja rezati u potrebne dimenzije odgovarajućim nožem ili ška-
rama. Špatulom sa 4 mm zupcima nanijeti na površinu PROBAU lijepilo za keramičke pločice, na svježe 
lijepilo se postavlja staza i sa ravnom špatulom poravnava po cijeloj površini. Područja spojeva između 
staza se izvode u preklopu. Mjesta preklopa se lijepe PROBAU premazom otpornim na vodu /
Duschdicht/. Uvijek se izvode prijeklopi od najmanje 5 cm. Proboji za cijevi i odvodi se oblažu manžet-
nama tipa PROBAU, dok se na kutovima, priključcima u zidu ili u podu stavlja PROBA /Duschdichtband/ 
traka. Ovi dodaci se polažu u prvi sloj PROBAU staze (Duschdichtanstrich), dok se dodatno obrađuju 
drugom stazom. PROBAU staze za brtvljenje se ne smiju koristiti kao korisnu, habajuću površinu. Pra-
vilno postavljena staza se sada oblaže keramičkim pločicama. Obrada se ne smije vršiti kod temperatura 
zraka/okolnih temperatura od ispod +5°C.
Alat i onečišćeno mjesto nakon upotrebe odmah očistiti vodom.
Potrošnja: 1,05 m/m (Obavezno izvesti prijeklop od minimalno 5 cm)
Skladištenje: Suho i u skladu sa uputama.
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Service-Hotline: 0049 (0)180/3 00 04 62    
9 Cent/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.

BAUHAUS (Schweiz) AG 
Sägetstrasse 5 
CH-3123 Belp/Bern

Hergestellt für:
BAHAG AG • Postfach 10 05 61 
D-68005 Mannheim


