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Kiváló minőségű, műanyaggal feljavított, ásványi tömítőiszap épületrészeknek 
talajnedvesség, nem nyomó talajvíz és legfeljebb 1,5 bar nyomású talajvíz 
elleni szigetelésére. Feldolgozható kül- és beltéren. 
 
Rendeltetése: 
A tömítőiszap alkalmas falhoz és padlóhoz, pl. pincefalakhoz, alapokhoz, 
lábazatokhoz, úszómedencékhez, erkélyekhez és teraszokhoz, valamint 
nedves helyiségekhez. Szigetelhető vele beton, falazat, cement, vakolat és 
esztrich a talajnedvesség, nem nyomó talajvíz és nyomó talajvíz ellen. 
 
Anyaga: 
A PROBAU Tömítőiszap kiváló minőségű és könnyen feldolgozható cementiszap kül- és beltérre. Cementtel 
kötött, hidraulikusan keményedő, és az aljzathoz való erős tapadásával emelkedik ki. A tömítőiszap 
kromátmentes. 
 
Aljzat: 
Az aljzatnak szilárdnak, hordképesnek, alaktartónak, valamint portól, piszoktól, olajtól, zsírtól és laza 
részektől mentesnek kell lennie. Festékeket és bevonatokat el kell távolítani. Az aljzatot a feldolgozás előtt 
elő kell nedvesíteni. Éleket a szigetelendő részen le kell törni és a hajlatokat legalább 4 cm-es sugárban 
megfelelő habarccsal, pl. PROBAU cementhabarccsal kell kivitelezni.  
 
Feldolgozás: 
Keverje be a PROBAU Tömítőiszapot 10 kg-os tasakonként 2,4 l tiszta vízzel csomómentes habarccsá. A 
feldolgozás fajtájától függően a tömítőiszap konzisztenciája vagy pasztaszerű, vagy kenhető, vagy 
spatulyázható legyen. Ne keverjen be több habarcsot annál, mint amennyit kb. 45 perc alatt fel tud dolgozni. 
Már megszikkadt habarcshoz nem szabad több vizet adni.  
 
A bevonást legalább 2 munkamenetben, kihagyásmentesen, kenő, vagy spatulyázó eljárással kell elvégezni. 
Az első réteget 1 - 2 mm vastagon, levegőbuborékoktól mentesen hordja fel. A 2. réteget kb. 2 óra múlva és 
kielégítő felületi szilárdság elérése után, kenhető konzisztenciával kb. 1 - 2 mm, ill. spatulyázható 
konzisztenciával 2 - 3 mm vastagon hordja fel. 
Feltétlenül ügyelni kell a minimális rétegvastagság betartására. A frissen elkészült szigetelést legalább 24 
óráig nedvesen kell tartani és kb. 4 napig védeni kell a túl gyors vízelvonástól (pl. napsugárzás és léghuzat 
kerülése), fagytól és csapadéktól. 
 
Nem szabad a feldolgozást +5 °C-nál alacsonyabb levegő-, anyag- és aljzathőmérséklet mellett végezni. A 
tömítőiszapot a víz felé néző oldalra kell felhordani. 
 
Feldolgozási / keményedési idők: 
A feldolgozási idő 20 °C mellett kb. 45 perc. A tömítőiszap, hőmérséklettől függően, kb. 4 nap után 
terhelhető. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felhasználás: 
A vízterheléstől függően a következő minimális rétegvastagságokat kell a megfelelő  
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felhasználásokkal figyelembe venni: 
 
Vízterhelés Rétegvastagság Felhordott menny./m² 10 kg-os zsák elegendő: 
Talajnedvesség 3,0 mm kb. 5,0 kg 2,0 m²-re 
Nem nyomó talajvíz 3,0 mm kb. 5,0 kg 2,0 m²-re 
Kívülről nyomó talajvíz  3,0 - 4,0 mm kb. 5 - 6,7 kg 1,5 - 2 m²-re 

 
Tárolás: 
Szárazon és szakszerűen. 
 
Összetétel: 
Cement, adalékok, hozzátétanyagok. 
 
Kiszerelés: 
10 kg-os tasak 
 
Megjegyzés: 
A műszaki adatok 20 °C-ra / 65 % rel. légnedvességre vonatkoznak. 
 
Tartsa be a csomagoláson található 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 


