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Zelo kakovostna predhodno namešana malta za takojšnjo uporabo za 
izdelavo estrihov in betoniranje. Primerno za zunanjo in notranjo obdelavo. 
 
Namen uporabe:  
PROBAU betonski estrih je primeren za izdelavo veznih estrihov, estrihov na 
ločilnem sloju ter estrihov na izolacijskih plasteh. Poleg tega je uporaben za 
betoniranje drobnih betonskih gradbenih elementov, kot so npr. stebri ograje 
in temelja. Betonski estrih PROBAU je primeren za tla kleti, garaž, delavnic 
itd. in za izdelavo dimnikov ter vrtnih ograj.  
 
Material:  
Betonski estrih PROBAU je univerzalno uporaben, preprost za obdelavo in se 
ne krči. Je cementno vezan in hidravlično strjen. Betonski estrih PROBAU 
izkazuje dober razvoj trdnosti in je po strditvi odporen proti zmrzali in 
vremenskim razmeram. V uporabi kot estrih, odgovarja razredu trdnosti ZE 20 
v skladu z DIN 18560; v uporabi kot beton, odgovarja trdnostnemu razredu B 25. Betonski estrih PROBAU 
vsebuje malo kromatov v skladu s tehnični predpisi za ravnanje z nevarnimi snovmi (TRGS) 613. 
 
Podlaga:  
Podlaga mora biti trdna, nosilna, čista in prosta prahu ter maščob. Pripravljeno podlago morate predhodno 
temeljito zmočiti, preprečite tvorjenje lužic. Pri uporabi veznega estriha ali za popravilo je treba podlogo 
predhodno obdelati z lepilno emulzijo PROBAU. 
 
Poraba:  
Kot betonski estrih se na kvadratni meter in centimeter debeline potrebuje pribl. 19 kg. 
 
Uporaba:  
Betonski estrih PROBAU zmešajte ob stalnem mešanju z vodo (pribl. 1-1,2 l na 10 kg) v malto brez grudic. 
Po potrebi je za pripravo želene gostote potrebna naknadna odmera. Po nanosu betona ga za izboljšavo 
homogenosti zgostite na opažu z vbadanjem in trkanjem. Za vezane estrihe (debeline najmanj 3 cm) 
podlago očistite in jo temeljito zmočite ter v danem primeru nanesite lepilno emulzijo PROBAU. Pri uporabi 
kot plavajoči estrih je treba upoštevati najmanjšo debelino 3,5 cm. Kadar uporabljate betonski estrih kot 
ogrevani estrih, je treba polovice vode za pripravo nadomestiti s lepilno emulzijo PROBAU. Po izdelavi 
estriha ali betonskih gradbenih delih jih je treba pribl. 7 dni držati vlažne in zaščititi pred prehitrim 
izhlapevanjem vode (npr. izogibati se prepihov in sončnih žarkov), pred zmrzaljo in padavinami.  
 
Ne obdelujte pri temperaturah zraka, materiala in podlage, nižjih od +5 °C.  
 
Čas obdelave/strjevanja:  
Betonski estrih PROBAU je treba uporabiti takoj po pripravi. Po pribl. 3 dneh je prehoden in po 7 dneh je 
deloma obremenljiv.  
 
Skladiščenje:  
suho in strokovno. Priporočamo vam porabo v roku 12 mesecev. 
 
Sestavine: 
Cement, dodatki. 
 
 
Dobavna oblika: 
10-kg vreča 
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Napotek: 
Tehnični podatki se nanašajo na 20 °C/65 % relativne zračne vlage. 
 
Upoštevajte navodila na vreči. 
 
Proizvod vsebuje cement in reagira na vlago/vodo alkalično. Zato zaščitite kožo in oči. V primeru stika 
načeloma sperite z vodo. V primeru stika z očmi nemudoma poiščite zdravniško pomoč. Glej tudi natis na 
vrečki. 
 
Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Le-teh ni mogoče prenesti na vsak primer 
uporabe. Zato vam priporočamo, da po potrebi izvedete preizkuse uporabe. V okviru nadaljnjega razvoja si 
pridržujemo tehnične spremembe. Sicer veljajo naši splošni poslovni pogoji. 
 

Nadaljnje informacije preko:  
direktne številke servisne službe:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Poštni predal 100561 Sägetstrasse 5 Poštni predal 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp/Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


