
 
 
 
 
 
 
 

Bitumiczna powłoka grubowarstwowa 
 
Jednoskładnikowa bitumiczna powłoka grubowarstwowa bez zawartości 
rozpuszczalników do uszczelnień budowlanych w miejscach pokrytych ziemią. 
 
Zastosowanie:  
Bitumiczna powłoka grubowarstwowa PROBAU nadaje się do uszczelniania 
elementów konstrukcyjnych stykających się z ziemią przed wilgotnością 
gleby, wodą niebędącą pod ciśnieniem oraz zbierającą się wodą 
przesiąkającą. Może być stosowana na pionowych i poziomych 
powierzchniach wewnątrz i na zewnątrz budynków.  
 
Materiał: 
Bitumiczna powłoka grubowarstwowa PROBAU to wysokogatunkowa, jednoskładnikowa powłoka 
grubowarstwowa na bazie bitumiczno-kauczukowej. Dzięki dodatkowi styropianu jest łatwa w użyciu i bardzo 
elastyczna. Wraz ze zbrojeniem z plecionej siatki kryje powstające w późniejszym czasie w podłożu rysy 
o szerokości do 5 mm. Dobra stabilność i brak szkodliwego wpływu na wody gruntowe. 
 
Podłoże:  
Nadaje się do stosowania na nieotynkowanym obmurzu, a także na tynkach z grupy zapraw P II i P III, 
jastrychu i betonie. Podłoże musi być nośne, suche na powierzchni, nieoszronione i wolne od wszelkiego 
rodzaju zanieczyszczeń. Usunąć luźne części. Tynk musi być twardy.  
 
We wszystkich narożnikach wewnętrznych i połączeniach ściany i podłogi wykonać rowki za pomocą 
zaprawy z grupy zapraw MG III. Niesfazowane narożniki zewnętrzne wzmocnić oplotem z włókna szklanego. 
Otwarte spoiny > 5 mm w nieotynkowanym obmurzu należy zasklepić stosowną zaprawą. 
 
Zużycie: 
Bitumiczna powłoka grubowarstwowa PROBAU jest gotowa do użycia. Zależnie od obciążenia wodą na 
podłożu wymagane są następujące ilości: 
 
Obciążenie wodą Grubość warstwy Zużycie 
Wilgotność gleby 4 mm 4 l/m² 
Woda niebędąca pod ciśnieniem 6 mm 6 l/m² 
Zbierająca się woda 
przesiąkająca٭ 

6 mm 6 l/m² 

 Zbierająca się woda przesiąkająca pod obciążeniem: Uszczelnienie za pomocą zbrojenia z siatki plecionej٭
na całej powierzchni. 
 
Zużycie około 6 l/m² daje grubość suchej warstwy około 4,8 mm, a 4 l/m² około 3,3 mm. 
 
Sposób użycia:  
Bitumiczną powłokę grubowarstwową PROBAU równomiernie nanieść za pomocą kielni i pacy. Grubość 
warstwy zależy od obciążenia podłoża wodą (patrz Zużycie). Powłoka nakładana jest w dwóch warstwach. 
Pierwsza warstwa nakładana jest jako kryjąca na całej powierzchni szpachla lub warstwa grzebieniowa. Po 
przeschnięciu (około 24 godzinach) nakładana jest 2. warstwa o wymaganej grubości (patrz Zużycie). 
W przypadku zbierającej się wody przesiąkającej należy osadzić w powłoce plecionkę z włókna szklanego.  
 
Świeże uszczelnienie należy przez około 2 godziny chronić przed deszczem. Czas schnięcia gotowego 
uszczelnienia zależy od wilgotności powietrza, temperatury i nałożonej ilości. Czas schnięcia wynosi 
przynajmniej 3 dni i dopiero po upływie tego czasu można rozpocząć napełnianie. Nie nakładać, gdy 
temperatura powietrza, materiału lub podłoża wynosi mniej niż +5 °C i gdy występuje silne nasłonecznienie. 
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Bitumiczna powłoka grubowarstwowa 
 
 
Świeży materiał można zmyć wodą. Stwardniały podkład grubowarstwowy można usunąć tylko 
mechanicznie lub za pomocą rozpuszczalnika. Podciekanie pod gotowe uszczelnienie grozi takimi szkodami, 
jak wymywanie lub powstawanie purchli, i należy mu zapobiegać za pomocą stosownych środków. 
Zapobiegać punktowemu obciążaniu uszczelnienia. Nie pozostawiać gotowego uszczelnienia przez dłuższy 
czas na wolnym powietrzu lub przykryć warstwą ochronną. Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do 
kanalizacji. 
 
Zakres temperatur podczas nakładania:  
> +5 °C do +35 °C. 
 
Składowanie:  
W suchym miejscu i w prawidłowy sposób 
 
Skład: 
Bitum, polimery, wypełniacze 
 
Forma dostawy: 
Wiadro 10 l, 25 l 
 
Uwaga: 
Stosować się do zasad bezpieczeństwa 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:  
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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