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Wysokogatunkowy, elastoplastyczny i jednoskładnikowy materiał uszczelniający do spoin 
do stosowania na zewnątrz budynków, np. na dachach. Nadaje się do doraźnych napraw 
na mokrych podłożach. 
 
Przeznaczenie: 
Do uszczelniania przyłączy i przepustów na dachach i podłogach, jak np. przyłącza 
kominowe, przepusty rurowe. Do zasklepiania pęknięć i spoin o niewielkim zakresie 
ruchu. Do naprawiania drobnych nieszczelności i otwartych szwów pokryć dachowych. Do 
naprawiania nieszczelnych rynien dachowych i przyłączy z aluminium, ołowiu, miedzi 
i cynku. Do spryskiwania podłużnic. Do przyklejania blach na chłonnym podłożu. 
 
Sposób użycia: 
Odciąć końcówkę u góry kartusza przed gwintem. Odkręcić końcówkę kartusza i ściąć ją 
ukośnie stosownie do wymaganej szerokości fugi. Bitumiczny uszczelniacz do dachów 
i spoin PROBAU nanosić na podłoże używając ręcznego lub pneumatycznego pistoletu 
do wytłaczania, ewentualnie rozprowadzić szpachlą. Przez dociśnięcie zapewnić kontakt 
z klejonym elementem. Przy klejeniu pasm uszczelnienia dachowego zapewnić nakładanie co najmniej 
10 cm. W przypadku szpachlowania szczelin powyżej 4 mm zalecane jest kilkakrotne nanoszenie. (Czas 
schnięcia pomiędzy poszczególnymi operacjami roboczymi co najmniej 1 dzień). Niskie temperatury 
i wilgotne podłoża oraz grubości warstwy > 4 mm opóźniają twardnienie. Nadmiar materiału 
uszczelniającego i taśmy samoprzylepne usunąć natychmiast po wygładzaniu. Stwardniałą masę bitumiczną 
można usunąć wyłącznie metodami mechanicznymi. To samo dotyczy narzędzi. 
Wskazówka: bitumiczny uszczelniacz do dachów i spoin PROBAU nie może być stosowany 
w pomieszczeniach sanitarnych, na marmurze i kamieniu naturalnym, do montażu akwariów oraz do 
aplikacji z bezpośrednim kontaktem z żywnością. 
 
Materiał: 
Bitumiczny uszczelniacz do dachów i spoin PROBAU to zawierająca rozpuszczalnik, elastoplastyczna masa 
uszczelniająca. Po kożuszeniu odporny na deszcz i mróz. Niezawierający plastyfikatorów, twardniejący na 
zimno. 
Wodoszczelny, odporny na rozcieńczone kwasy i ługi, spaliny przemysłowe i wpływy atmosferyczne. 
Wysoka rozciągliwość, trwałe krycie rys w podłożu. Przed nałożeniem wskazane jest przeprowadzenie prób 
przyczepności. Świeże powierzchnie chronić przed deszczem. 
 
Podłoże:  
Może być nakładany na czyste, mocne, nośne i lekko wilgotne podłoża, wolne od zanieczyszczeń. 
Bitumiczny uszczelniacz do dachów i spoin PROBAU przywiera do prawie wszystkich materiałów. 
W pracach remontowych konieczne jest całkowite usunięcie starych mas uszczelniających oraz nienośnych 
warstw. 
Wskazówka: antyadhezyjne tworzywa sztuczne jak np. polietylen, polipropylen czy teflon nie nadają się jako 
powierzchnie do pokrywania. 
 
Zużycie: 
Ilość wystarczająca na około 8 do 9 m spoiny o szerokości i głębokości 6 x 6 mm.  
 
Temperatura oraz czas nakładania i utwardzania: 
od +5 °C do +50 °C.  Utwardzanie: 2 mm na dzień 
 
Czas kożuszenia: 
po ok. 30 min. 
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Odporność na temperaturę: 
od ok. -20 °C do ok. +80 °C. 
 
Dopuszczalne odkształcenie całkowite: 
maks. 5% 
 
Składowanie: 
w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Chronić przed mrozem!   
 
Termin przydatności:  
W nieotwartym oryginalnym opakowaniu 12 miesięcy od daty produkcji podanej na nadruku. 
 
Opakowanie: 
Kartusz 310 ml 
 
Kolory: 
czarny  
 
Utylizacja: 
Do recyklingu oddawać tylko całkowicie opróżnione opakowania. Resztki materiału można oddawać do 
lokalnych placówek utylizacji odpadów niebezpiecznych. 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych 
źródeł zapłonu. Nie palić. W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy): natychmiast usunąć/zdjąć całą 
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Stosować rękawice 
ochronne/odzież ochronną. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym 
miejscu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed 
dziećmi. 
 
Wskazówka: 
Przed powstaniem mocnego kożucha chronić masę przed wypłukiwaniem. 
Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy w sztuce budowlanej i ich konsekwencje. 
Stosować się do instrukcji podanych na opakowaniu. 
 
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:  
Infolinia serwisowa: 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 


