
 
 
 
 
 
 
 
Szpachla naprawcza do betonu 
 
Uszlachetniona, wzmocniona włóknem szklanym szpachla cementowa do 
naprawiania i szpachlowania betonu. Nakładanie jednowarstwowe do 15 mm, 
nakładanie wielowarstwowe do 30 mm. Do zastosowań wewnątrz, jak i na 
zewnątrz. 
 
Przeznaczenie:  
Szpachla naprawcza do betonu PROBAU nadaje się do robót na ścianach, 
podłogach i stropach. Przylega do betonu, tynku i obmurza. Szpachla 
naprawcza do betonu nadaje się m.in. do zasklepiania spoin, naprawiania 
powierzchni betonowych, wykruszonych krawędzi schodów i uszkodzonych 
podłóg garażowych. Po stwardnieniu może być pokryta dowolną typową 
powłoką mineralną. 
 
Materiał:  
Szpachla naprawcza do betonu PROBAU to wysokogatunkowa, wzmocniona włóknem szklanym szpachla 
cementowa. Jest to materiał na bazie cementu, wodotrwały, który wyróżnia się wysoką twardością. Po 
stwardnieniu szpachla jest odporna na wodę i warunki atmosferyczne, w tym na wysoką i niską temperaturę. 
Szpachla naprawcza do betonu spełnia wymagania niskiej zawartości chromianów normy TRGS 613. 
 
Podłoże:  
Podłoże musi być twarde, nośne, stabilne i wolne od pyłu, brudu, oleju, tłuszczu i odłamków. Podłoże należy 
dokładnie oczyścić poprzez piaskowanie lub za pomocą myjki ciśnieniowej. Bardzo chłonne podłoża należy 
wcześniej zwilżyć. Przyczepność szpachli naprawczej do betonu, np. w celu zastosowania jej jako warstwy 
pośredniej, można zwiększyć, wcierając ją pędzlem lub miotłą. Następne warstwy należy nakładać metodą 
„mokre na mokre”. 
 
Zużycie:  
Zużycie zależy od grubości warstwy i przyczepności powierzchni. Na 1 m² powierzchni potrzebne jest około 
1,7 kg suchej zaprawy na każdy mm grubości warstwy. 
 
Sposób użycia:  
Szpachlę naprawczą do betonu PROBAU rozrobić w objętości około 0,8 l wody na pojemnik 5 kg (około 3,4 l 
na pojemnik 20 kg) do postaci homogenicznej zaprawy, stale mieszając. W razie potrzeby dosypać, aby 
uzyskać żądaną konsystencję. Nie rozrabiać większej ilości zaprawy niż będzie mogło zostać zużyte w ciągu 
jednej godziny.  
 
Zaprawa nakładana jest metodą „mokre na mokre” bez pozostawiania pustych przestrzeni. Dociskać przy 
tym zaprawę mocno kielnią murarską i nie narzucać jej. Szpachlę naprawczą do betonu można układać 
pojedynczymi warstwami o grubości od 1 do 15 mm lub wielowarstwowo na grubość do 30 mm. 
W przypadku nakładania wielowarstwowego niezbędne jest szorstkowanie i stwardnienie dolnej warstwy. 
Nie nakładać szpachli cementowej w połączeniu z metalami nieżelaznymi, takimi jak cynk, ołów, miedź lub 
aluminium (ryzyko korozji).  
 
Nie nakładać przy temperaturze powietrza i podłoża wynoszącej poniżej +5 °C. Świeżo nałożoną szpachlę 
naprawczą do betonu zabezpieczyć przed zbyt szybką dehydratacją (np. wskutek nasłonecznienia 
i przeciągu), mrozem i opadami. 
 
Czas nakładania i utwardzania:  
Czas zużycia w temperaturze +20 °C wynosi około 1 godziny. Do całkowitego stwardnienia szpachli 
wymagane jest około 1 dnia na każdy mm grubości warstwy. 
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Szpachla naprawcza do betonu 
 
 
 
  
Składowanie:  
W suchym miejscu i w prawidłowy sposób. 
 
Skład: 
Cement, kruszywa mineralne, dodatki. 
 
Forma dostawy: 
Torba 5 kg, worek 20 kg 
 
Uwaga: 
Dane techniczne dotyczą temperatury powietrza 20 °C i wilgotności względnej 65%. 
 
Stosować się do instrukcji podanych na opakowaniu. 
 
Ten produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z wilgocią/wodą. W związku z tym należy chronić skórę 
i oczy. Zanieczyszczone miejsca przemyć dokładnie wodą. W przypadku dostania się do oczu niezwłocznie 
zwrócić się do lekarza. Więcej informacji zawiera nadruk na worku. 
 
Deklaracje oparte są na wielu badaniach i doświadczeniach praktycznych. Nie odnoszą się jednak do 
każdego przypadku zastosowania. W razie potrzeby należy zatem przeprowadzić próby zastosowania. 
Zastrzega się prawo dokonywania zmian technicznych w ramach doskonalenia produktu. Ponadto 
obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. 
 

Dalszych informacji udziela:  
Serwis:  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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