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Kiváló, előkevert készhabarcs esztrich- és betonmunkákhoz. Feldolgozható 
bel- és kültéren. 
 
Rendeltetése: 
A PROBAU Esztrichbeton alkalmas összekötő esztrich előállítására és 
esztrich előállítására elválasztórétegen és szigetelőrétegen. Ezen túlmenően 
finoman tagolt betonelemek, például kerítésoszlopok és alapok készítéséhez 
használják. A PROBAU Esztrichbeton alkalmas padlónak pincében, 
garázsban, műhelyben stb. és kéményfejek, kerti falak készítésére. 
 
Anyaga: 
A PROBAU Esztrichbeton univerzálisan felhasználható, könnyen feldolgozható és kevéssé zsugorodik. 
Cementtel kötött és hidraulikusan keményedik. A PROBAU Esztrichbeton jó szilárdulási tulajdonságokat 
mutat és megszilárdulás után fagy-és időjárásálló. Esztrichként használva megfelel a ZE 20 szilárdsági 
osztálynak a DIN 18560 szerint, betonként használva a B 25 szilárdsági osztálynak. A PROBAU 
Esztrichbeton kromátszegény a TRGS 613 szerint. 
 
Aljzat: 
Az alapnak szilárdnak, teherbírónak, tisztának, por-, olaj- és zsírmentesnek kell lennie. Az előkészített 
aljzatot alaposan elő kell nedvesíteni, de kerülnie kell tócsák kialakulását. Összekötő esztrichként történő 
használat esetén, vagy javítási munkáknál az aljzatot előzetesen PROBAU Tapadásnövelő emulzióval elő 
kell kezelni. 
 
Felhasználás: 
Esztrichbetonként m²-enként a beépített vastagság minden cm-ére kb. 19 kg szükséges. 
 
Feldolgozás: 
A PROBAU Esztrichbetont állandó keverés közben vízzel (10 kg-hoz kb. 1 - 1,2 l) csomómentes habarccsá 
keverjük be. A kívánt konzisztencia beállítására esetleg utánadagolás szükséges. A beton bevitele után a 
homogenitás javítására csömöszöléssel vagy a zsaluzat ütögetésével tömöríteni kell azt. Összekötő 
esztrichhez (min. 3 cm vastag) az aljzatot meg kell tisztítani és alaposan nedvesíteni kell, adott esetben 
PROBAU Tapadásnövelő emulzióval elő kell kenni. Úsztatott esztrichként használva be kell tartani a 3,5 cm-
es minimális vastagságot. Az esztrichbetonnak fűtőesztrichként történő használata esetén a bekeverésnél a 
víz felét PROBAU Tapadásnövelő emulzióval kell helyettesíteni. Az esztrich vagy a betonelem elkészülte 
után azokat kb. 7 napig nedvesen kell tartani és védeni kell a túl gyors vízelvonástól (pl. huzat vagy 
napsugárzás kerülése), fagytól és csapadéktól. 
 
Nem szabad a feldolgozást 5 °C-nál alacsonyabb levegő- és aljzathőmérséklet mellett végezni.  
 
Feldolgozási / keményedési idők: 
A PROBAU Esztrichbeton a bekeverés után azonnal fel kell dolgozni. Kb. 3 nap után járható és 7 nap után 
részlegesen terhelhető. 
 
Tárolás: 
Szárazon és szakszerűen. Ajánljuk felhasználását 12 hónapon belül. 
 
Összetétel: 
cement, adalékok 
 
 
Kiszerelés: 
10 kg-os tasak 
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Megjegyzés: 
A műszaki adatok 20 °C-ra / 65 % rel. légnedvességre vonatkoznak. 
 
 Be kell tartani a zsákon lévő utasításokat. 
 
Ez a termék cementet tartalmaz és lúgosan reagál vízzel/nedvességgel. Ezért védeni kell a bőrt és a 
szemet. Érintkezés esetén alapvetően le kell öblíteni vízzel. Szembe kerülés esetén haladéktalanul orvoshoz 
kell fordulni. Lásd a zsákfeliratot is. 
 
Állításaink széles körű vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Nem vonatkoztathatók minden 
alkalmazásra. Ajánlatos ezért adott esetben alkalmazási próbát végezni. Fenntartjuk a műszaki változtatás 
jogát a fejlesztés keretében. Egyebekben általános üzleti feltételeink érvényesek. 
 

További felvilágosítás: 
Szerviztelefon:  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 


