
 
 
 
 
 
 
 

Bitumenes vastagbevonó 
 
Egykomponensű, oldószermentes, bitumenes vastagbevonó építmények 
földdel érintkező részeinek szigetelésére. 
 
Rendeltetése:  
A PROBAU Bitumenes vastagbevonó alkalmas földdel érintkező épületrészek 
szigetelésére a talajnedvesség, nem nyomó talajvíz és feltorlódó szivárgóvíz 
ellen. Függőleges és vízszintes felületekre, kül- és beltéren. 
 
Anyaga: 
A PROBAU Bitumenes vastagbenvonó kiváló, egykomponensű, vastagrétegű 
szigetelő bitumen-kaucsuk alapon. Polisztirol hozzáadása révén könnyen feldolgozható és rendkívül 
flexibilis. Szövetbetéttel repedésáthidaló hatása van az aljzatban utólag keletkező repedéseknél 5 mm 
szélességig. Jó állékonyságú és nem szennyezi a talajvizet. 
 
Aljzat: 
Alkalmas vakolatlan falazatokon való felhasználásra, valamint a P II és P III habarcscsoportokba tartozó 
vakolatokon, esztrichen és betonon. Az aljzatnak hordképesnek, felületén száraznak, fagymentesnek, 
tisztának és mindenféle szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A laza részeket el kell távolítani. A 
vakolatoknak kikeményedetteknek kell lenniük. 
 
Minden belső sarkon és a fal-padló találkozásoknál a hajlatokat az MG III habarcscsoportba tartozó 
habarccsal kell kivitelezni. Nem leélezett külső sarkokat üvegszövetből készült szövetcsíkkal meg kell 
erősíteni. Vakolatlan falazaton az 5 mm-nél nagyobb hézagokat megfelelő habarccsal le kell zárni. 
 
Felhasználás: 
A PROBAU Bitumenes vastagbevonó használatra kész. A talaj vízterhelésétől függően a következő 
mennyiségek szükségesek: 
 
Szigetelés Felhordás vastagsága Felhasználás 
Talajnedvesség ellen 4 mm 4 l/m² 
Nem nyomó talajvíz ellen 6 mm 6 l/m² 
Feltorlódó szivárgóvíz٭ ellen 6 mm 6 l/m² 

 Feltorlódó szivárgóvizes terhelés esetén: szigetelés a teljes felületen szövetbetéttel ٭
 
Kb. 6 l/m² felhasználás kb. 4,8 mm, 4 l/m² pedig kb. 3,3 mm száraz rétegvastagságot eredményez. 
 
Feldolgozás: 
Hordja fel a PROBAU bitumenes vastagbevonót kőműveskanállal és simítóval egyenletes vastagságban. A 
felhordás vastagsága a vízterheléshez igazodik (lásd a felhasználást). A bevonatot két rétegben kell felvinni. 
Az első réteg felhordása az egész felületet fedő töltő vagy kaparó spatulyázással történik. Átszáradás után 
(kb. 24 óra) történik a 2. réteg felhordása a kívánt vastagságban (lásd a felhasználást). Feltorlódó 
szivárgóvíz esetén üvegszövetet kell beágyazni a bevonatba. 
 
A friss bevonatot kb. 2 órán keresztül védeni kell az eső ellen. A kész szigetelés száradási ideje függ a 
légnedvességtől, a hőmérséklettől és a felhordott mennyiségtől. Az átszáradási idő legalább 3 nap, csak 
ezután végezhető el a feltöltés. Nem szabad a feldolgozást +5 °C-nál alacsonyabb levegő-, anyag- és 
aljzathőmérséklet és erős napsugárzás mellett végezni. 
 
A friss anyagot oldja a víz. A kikeményedett vastagbevonat csak mechanikusan, vagy oldószerrel távolítható 
el. Befolyás a kész szigetelés mögé kárt, például kimosódást vagy hólyagképződést okoz, ezért megfelelő 
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intézkedésekkel meg kell akadályozni. Kerülni kell a szigetelés pontszerű terhelését. Ne hagyja a kész 
szigetelést hosszabb időn keresztül fedetlenül, adott esetben tegyen elé védőréteget. Nem kerülhet gyermek 
kezébe. Nem szabad a csatornahálózatba engedni. 
 
A feldolgozás hőmérsékleti határai: 
 > +5 °C-tól +35 °C-ig. 
 
Tárolás: 
Szárazon és szakszerűen. 
 
Összetétel: 
Bitumen, polimerek, töltőanyagok. 
 
Kiszerelés: 
10 l-es, 25 l-es vödör. 
 
Megjegyzés: 
Tartsa be a csomagoláson található biztonsági utasításokat. 
 
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 
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