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BAUHAUS GmbH & Co. KG Rhein-Main-Neckar, Bohnenbergerstraße 17, 68219 Mannheim

Nur im

Építőanyagok a                      -tól
Márkaminőség otthona számára
A PROBAU széles termékpalettát kínál a barkácsolás, a felújítás 
és az építés sok területéhez. Profi minőségben, amelyben Ön 
 mindenkor megbízhat. 

Szerviztelefon 0800 - 3905000
ingyenes hívás: H - P, 9:00 - 18:00 óra

Otthonának specialistája!

tetőfelületek 
 vízszigetelése
védje házát
hatékony tetőszigeteléssel

Spatulyázóanyag
Oldószertartalmú, sokoldalú javítóanyag tömítetlenségek  
megszüntetésére bitumenes- és bádogtetőkön, valamint hibahelyek 
javítására. Kültérre.

Felhasználás: 1 mm rétegvastagságra kb. 1,2 kg/m²
Kiszerelés: 1 kg-os doboz, 5 kg-os vödör, 10 kg-os vödör

Alapmáz
Oldószertartalmú bitumenes alapmáz előkészítéshez minden ásványi 
aljzaton, valamint a rákerülő rétegek tapadásának javítására. Kültérre.

Felhasználás: minden mázoláshoz kb. 150 ml/m², aljzattól függően.
Kiszerelés: 5 l-es vödör, 10 l-es vödör

tető- és szigetelőmáz
Oldószertartalmú bitumenes máz tető- és falfelületek szigetelésére, 
 védelmére és ápolására.

Felhasználás: minden mázoláshoz kb. 250 ml/m².
Kiszerelés: 5 l-es vödör, 10 l-es vödör

Hidegragasztó
Oldószertartalmú bitumenes anyag bitumenes lemezek ragasztásához
fára, betonra, esztrichre, régi bitumentetőkre stb. Kültérre.

Felhasználás: a felhordás módjától és aljzattól függően kb. 1 l/m².
Kiszerelés: 5 l-es vödör, 10 l-es vödör

Minden, amire szüksége van: 
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Jól záró tető nélkül nem érezheti jól  magát 
saját otthonában. Gondoskodjon ezért 
 megbízható és tartós tetőszigetelésről. Ez az 
útmutató segít Önnek benne. Minden szük-
séges PROBAU-terméket csak a BAUHAUS 
szakáruházban kap meg.

A következő lemez leterítésénél ügyelni 
kell arra, hogy ennél is betartsuk a bitume-
nes lemezek kb. 5 cm széles átlapolását.

A bitumenes lemez hibahelyeit a szigetelő 
mázolás kivitelezése előtt külön kezelni kell.

A hibahelyek rendezése után a tetőfelületet 
először ProBAU Bitumenes alapmázzal 
kezeljük. Egy festőhengerrel egyenletesen 
fel kell hordani az alapmázt.

Kb. 1 nap száradási idő után lekenhető 
a tető a ProBAU Bitumenes tető- és 
szigetelőmázzal. Ezt, az alaptól függően, 
háromszor is megismételhetjük (a min-
denkori 1 napos száradási idő figyelembe 
vételével).

Elkészült a szigetelés bitumenes lemezek-
kel. A hidegragasztó előbuggyanása az 
illesztéseknél szükséges annak biztosítására, 
hogy a ragasztómassza az aljzaton is teljes 
felületen kötött a bitumenes lemezzel.

Ehhez ProBAU Bitumenes spatulyázó-
anyagra van szükség, amit nagy felületen 
kell felhordani. A bitumenes lemezt ekkor 
vissza kell hajtani, hogy a spatulyázóanyag 
kötésbe kerüljön az aljzattal.

A ProBAU Bitumenes hidegragasztó 
felhordásával kezdődik a betonfelület 
szigetelése, amelynek szennyeződéstől 
mentesnek kell lennie. A masszát kiha-
gyásmentesen kell felhordani.

Tekercsről tekercsre készül a tető védelme 
a nedvesség ellen. Fontos, hogy átlapolás 
legyen a lemezek között és ne keletkezze-
nek fugák. Ehhez a ProBAU Bitumenes 
hidegragasztót kb. 5 cm-es átlapolással 
hordjuk fel a frissen fektetett bitumenes 
lemezre.

A tetőfelújítás megkezdése előtt el kell 
távolítani a tetőről a lombot, a laza részeket 
és más szennyeződéseket egy hagyomá-
nyos udvarseprűvel.

Kb. 15 - 30 perc száradási idő után meg-
kezdhető a bitumenes lemez kiterítése.

A bitumenes lemezt szorosan bele kell 
nyomni a spatulyázóanyagba és a javított 
helyre még egy réteget kell felhordani. 
A spatulyázómasszának kb. 1 nap kell az 
átszáradáshoz, mielőtt újabb bevonat 
kerülhet rá.

Jó tudni: Ügyeljen az időjárási feltételekre a munkák megkez-
dése előtt. A frissen felhordott anyagokat károsíthatja, ill. lemoshatja 
az eső. A PROBAU Bitumenes tető- és szigetelőmáznak és a PROBAU 
Bitumenes spatulyázóanyagnak kb. 3 óra száradásra van szüksége az 
esőállóságig.

lapostető:

Betonfödém:tető rendben!

– seprű
– spatulya
– festőhenger

Probert o“tlete: 
Mindaz, amire a munkához szüksége van: 


