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Wysokogatunkowa, fabrycznie wymieszana gotowa zaprawa do robót 
jastrychowych i betoniarskich. Do zastosowań wewnątrz, jak i na zewnątrz. 
 
Przeznaczenie:  
Jastrych betonowy PROBAU może służyć do wykonywania jastrychów łączących 
oraz nakładania jastrychu na warstwy odcinające i powłoki izolacyjne. Ponadto 
stosowany jest do wykonywania drobnych części betonowych, takich jak słupki 
ogrodzeniowe i fundamenty. Jastrych betonowy PROBAU nadaje się jako 
posadzka do piwnic, garaży, warsztatów itp. a także do wykonywania czapek 
kominowych i murów ogrodowych.  
 
Materiał:  
Jastrych betonowy PROBAU ma wszechstronne zastosowanie, jest łatwy 
w użyciu i niskoskurczowy. Jest to materiał na bazie cementu, wodotrwały. 
Jastrych betonowy PROBAU odznacza się dobrą trwałością a po stwardnieniu jest odporny na mróz 
i warunki atmosferyczne. Jako jastrych spełnia wymagania klasy wytrzymałościowej ZE 20 zgodnie z normą 
DIN 18560. Jako beton spełnia wymagania klasy wytrzymałościowej B 25. Jastrych betonowy PROBAU 
spełnia wymagania niskiej zawartości chromianów normy TRGS 613. 
 
Podłoże:  
Podłoże musi być twarde, nośne, czyste oraz wolne od kurzu, oleju i tłuszczu. Przygotowane podłoże należy 
dokładnie zwilżyć, uważając, aby nie powstały kałuże. Jeśli jastrych używany jest jako podkład zespolony lub 
do prac naprawczych, należy wcześniej zagruntować podłoże emulsją przyczepną PROBAU. 
 
Zużycie:  
W przypadku użycia jako jastrych betonowy na każdy m² i cm grubości warstwy potrzebne jest około 19 kg. 
 
Sposób użycia:  
Jastrych betonowy PROBAU rozrobić w wodzie (około 1–1,2 l na 10 kg) do postaci homogenicznej zaprawy, 
stale mieszając. W razie potrzeby dosypać, aby uzyskać żądaną konsystencję. Po pokryciu betonem 
zagęścić go poprzez uderzanie lub stukanie w szalunek, aby był bardziej homogeniczny. W przypadku 
jastrychów łączących (o grubości przynajmniej 3 cm) podłoże należy oczyścić i dokładnie zwilżyć, a w razie 
potrzeby zagruntować emulsją przyczepną PROBAU. W przypadku zastosowania jako jastrych pływający 
grubość musi wynosić przynajmniej 3,5 cm. Jeśli jastrych betonowy ma służyć jako jastrych grzewczy, 
połowę wody należy w trakcie rozrabiania zastąpić emulsją przyczepną PROBAU. Po wykonaniu jastrychów 
lub betonowych elementów konstrukcyjnych należy je przez około 7 dni utrzymywać w wilgotności i chronić 
przed zbyt szybką dehydratacją (np. wskutek nasłonecznienia i przeciągu), mrozem i opadami.  
 
Nie nakładać przy temperaturze powietrza i podłoża wynoszącej poniżej +5 °C.  
 
Czas nakładania i utwardzania:  
Jastrych betonowy PROBAU musi zostać nałożony bezpośrednio po zarobieniu. Po upływie około 3 dni 
można po nim chodzić, a po 7 dniach można go częściowo obciążać.  
 
Składowanie:  
W suchym miejscu i w prawidłowy sposób. Zalecamy zużycie w ciągu 12 miesięcy. 
 
Skład: 
Cement, dodatki 
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Forma dostawy: 
Torba 10 kg 
 
Uwaga: 
Dane techniczne dotyczą temperatury powietrza 20 °C i wilgotności względnej 65%. 
 
 Przestrzegać informacji podanych na worku. 
 
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 


