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Kiváló, elaszto-plasztikus, egykomponensű hézagtömítő anyag kültéri használatra, pl. a 
tetőn. Alkalmas vészjavításra nedves alapokon. 
 
Rendeltetése: 
Csatlakozások és átvezetések tömítéséhez a tetőn és a talajban, pl. 
kéménybekötéseknél, csőátvezetéseknél. Kismértékben táguló repedések és hézagok 
zárásához. Kisebb szivárgások és tetőszigetelő lemezek nem záró átfedéseinek 
javításához. Tömítetlen ereszcsatornák, alumínium-, ólom-, réz- és horganyzott 
csatlakozások javítása. Foglalóvasak lepermetezéséhez. Lemezek ragasztásához 
nedvszívó alapokon. 
 
Feldolgozás: 
Vágja fel a kupakot a kartus felső végénél a menet előtt. Csavarja fel a kinyomócsúcsot 
és vágja fel a fugaszélességnek megfelelően. Vigye fel a PROBAU Bitumenes tető- és 
hézagtömítőt egy kézi kinyomópisztollyal vagy egy préslég-pisztollyal az aljzatra, ha kell, 
oszlassa el egy spaklival. Felnyomással biztosítsa az érintkezését a ragasztandó munkadarabbal. A tető 
tömítési vonalainak ragasztásakor figyelni kell egy minimum 10 cm-es átfedésre. 4 mm-es vastagság fölötti 
spaklizás esetén többszöri felvitel ajánlott. (A száradási idő a munkamenetek között legalább 1 nap). Az 
alacsony hőmérsékletek és a nedves aljzatok valamint a 4 mm-nél nagyobb rétegvastagságok lassítják a 
kikeményedést. A felesleges tömítőanyagot és ragasztószalagokat az elsimítás után azonnal távolítsa el. 
Kikeményedett bitumenanyagot már csak mechanikusan lehet eltávolítani. Ugyanez érvényes a szerszámok 
esetében is. 
Megjegyzés: A PROBAU Bitumenes tető- és hézagtömítőt nem szabad szaniter területen, márványon / 
terméskövön, akváriumépítéshez és olyasmihez használni, ami közvetlenül érintkezik élelmiszerekkel. 
 
Anyaga: 
A PROBAU Bitumenes tető- és hézagtömítő oldószertartalmú, elaszto-plasztikus tömítőanyag. Bőrképződés 
után eső- és fagyálló. Lágyítószermentes, hidegen térhálósodó. 
Vízálló, ellenáll hígított savaknak és lúgoknak, ipari gázoknak és az eróziótesztnek. Nagy tágulékonyság, 
tartósan befedi a repedéseket. Az alkalmazás előtt ajánlatos a tapadást ellenőrizni. Óvja a frissen felvitt 
anyagot az esőtől. 
 
Aljzat:  
Tiszta, szilárd, hordképes valamint enyhén nedves szennyeződéstől mentes aljzatok alkalmasak. A 
PROBAU Bitumenes tető- és hézagtömítő csaknem minden anyaghoz tapad. Szanálási munkálatok során a 
régi tömítőanyagokat valamint a festékmaradékokat és a nem hordképes rétegeket teljesen el kell távolítani. 
Megjegyzés: Tapadást elutasító műanyagok, mint pl. polietilén, polipropilén és teflon tapadásnövelő 
alapként alkalmatlanok. 
 
Felhasználás: 
Elegendő kb. 8-9 m-hez 6x6 mm széles és mély fuga esetén.  
 
Feldolgozási / kikeményedési idők és hőmérsékletek: 
+5 °C-tól +50 °C-ig.  Kikeményedés: 2 mm/nap. 
 
Bőrképződési idő: 
kb. 30 perc után 
 
Hőállóság: 
kb. -20 °C-tól +80 °C-ig. 
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Megengedett teljes alakváltozás: 
max. 5% 
 
Tárolás: 
+5 °C-tól +25 °C-ig. Védeni kell fagytól!   
 
Minimális eltarthatósági idő:  
Felbontatlan eredeti csomagolásban a gyártási időtől számítva 12 hónap, lásd a bélyegzőfeliratot. 
 
Csomagolás: 
310 ml kartus 
 
Színek: 
fekete  
 
Ártalmatlanítás: 
Csak a maradékoktól megszabadított csomagolást adja az újrahasznosításba. Az anyagmaradékokat a helyi 
veszélyes hulladékot gyűjtő telepen lehet leadni. 
 
Óvintézkedésre figyelmeztető mondatok: 
A folyadék és a gőz gyúlékony. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Tartsa távol 
hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől. Ne dohányozzon. HA BŐRRE KERÜL (vagy hajra): Az összes 
beszennyezett, átitatott ruhadarabot azonnal le kell vetni. Mossa le a bőrt vízzel. Védőkesztyű/védőruházat 
használata kötelező. Hűvös, jól szellőző helyen kell tárolni. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző 
helyiségben használható. Nem kerülhet gyermek kezébe. 
 
Megjegyzés: 
A masszát óvni kell a bőrképződésig kimosás ellen. 
Alkalmazástechnikai hibákért és azok következményeiért nem vállalunk felelősséget. 
Tartsa be a csomagoláson található utasításokat. 
 
Állításaink széles körű vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Nem vonatkoztathatók minden 
felhasználásra. 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 


