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Oldószertartalmú, hidegen feldolgozható, bitumenes spatulyázóanyag 
tömítetlenségek megszüntetésére bitumenes- és bádogtetőkön. 
 
Rendeltetése: 
A PROBAU Bitumenes spatulyázóanyag sérült bitumenes- és bádogtetők 
javítására alkalmas, kültéren. Tetőcsatlakozások, hézagok, szellőzők és 
hasonlók eltömítésére és lespatulyázására. Átszakadások és falazathoz való 
csatlakozások lezárására. Vízszintes és függőleges felületek szigetelésére. 
 
Anyaga: 
A PROBAU Bitumenes spatulyázóanyag kiváló, szálerősítésű, egykomponensű, oldószertartalmú bitumenes 
anyag. Tapadása és állékonysága kiváló. Könnyen feldolgozható. 
 
Aljzat: 
Az aljzatnak szilárdnak, hordképesnek, felületén száraznak, tisztának és mindenféle szennyeződéstől 
mentesnek kell lennie. A laza részeket el kell távolítani. Nem alkalmas felhasználásra polisztirolon. 
 
Felhasználás: 
A PROBAU Bitumenes spatulyázóanyag használatra kész. m²-enként és a rétegvastagság minden mm-ére 
kb. 1,2 kg spatulyázóanyag szükséges. 
 
Feldolgozás: 
Hordja fel a PROBAU Bitumenes spatulyázóanyagot a kívánt rétegvastagságban egy spatulyával az aljzatra. 
4 mm-nél nagyobb rétegvastagság esetén többrétegűen kell dolgozni. Ennek során az utolsó rétegnek a 
következő réteg felhordása előtt át kell száradni. Adott esetben üvegszövet ágyazható be a 
satulyázóanyagba erősítésnek. A régi bitumenes lemezen képződött hólyagot vágja fel kereszt alakban egy 
késsel és hajtsa vissza a lemezt. Szárítsa meg az aljzatot és kenjen rá PROBAU Bitumenes 
spatulyázóanyagot. Ezután nyomja bele a lemezt az anyagba és spatulyázzon még egyszer rá a javított 
helyre. 
 
Nem szabad a feldolgozást 0 °C-nál alacsonyabb levegő-, anyag- és aljzathőmérséklet mellett végezni. A 
frissen felhordott anyagot védeni kell az esőtől. A feldolgozáskor gondoskodni kell kielégítő szellőzésről. A 
gőzök intenzív belégzését kerülni kell. Nem szabad a csatornahálózatba vagy a talajvízbe engedni.  
 
A feldolgozás hőmérsékleti határai: 
 >0 °C-tól +35 °C-ig. 
 
Tárolás: 
Száraz, fagymentes helyen és eredetileg zárt csomagolásban. 
 
Összetétel: 
Bitumen, tapadásjavító, szerves oldószerek, száladalék. 
 
Kiszerelés: 
1 kg-os pohár, 5 kg-os, 10 kg-os vödör. 
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Megjegyzés: 
A műszaki adatok 20 °C-ra / 65 % rel. légnedvességre vonatkoznak. 
 
Tartsa be a csomagoláson található 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   
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