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Visokokakovostna, elastoplastična in enokomponentna fugirna tesnilna masa za zunanjo 
uporabo, npr. za območje strehe. Primerna za nujna popravila in vlažne podlage. 
 
Namen uporabe: 
Za zatesnitev priključkov in prebojev na območju strehe in tal, npr. priključkov za dimnik, 
prebojna mesta za cevi. Za zapiranje risov in fug z manjšo razteznostjo. Za popravilo 
manjših prepustnih mest ter za odprte strešne šive. Za izboljšavo netesnih strešnih 
žlebov, priključkov iz aluminija, svinca, bakra in cinka. Za škropljenje strešne kape iz 
železa. Za lepljenje pločevine na vpojne podlage. 
 
Obdelava: 
Odrežite kapico na zgornjem koncu kartuše pred navojem. Konico kartuše odvijte in jo 
odrežite ustrezno k želeni debelini fuge. Bitumensko tesnilo strešnih površin PROBAU 
nanesite na podlago s pritisno pištolo ali pnevmatsko pištolo, in če je treba, porazdelite z 
lopatico. Zagotovite stik z obdelovancem, ki ga nameravata zalepiti. Pri lepljenju trakov za 
zatesnitev strehe je treba paziti na to, da se trakovi prekrivajo najmanj 10 cm. Pri glajenju z lopatico nad 4-
milimetrsko debelino je priporočljiv večkratni nanos. (Čas sušenja med posameznimi delovnimi fazami 
najmanj 1 dan). Nizke temperature in mokre podlage ter debeline plasti > 4 mm upočasnijo strditev. 
Odvečno tesnilo in lepilne trakove nemudoma odstranite po izgladitvi. Strjene bitumenske mase je mogoče 
odstraniti samo mehanično. Enako velja za orodja. 
Napotek: Bitumensko tesnilo za strehe in fuge PROBAU se ne sme uporabljati na območju sanitarij na 
marmorju/naravnem kamnu, pri sestavi akvarija in pri uporabi z neposrednim stikom z živili. 
 
Material: 
Bitumensko tesnilo strešnih površin in fug PROBAU je tesnilna elastoplastična masa, ki vsebuje topila. Po 
tvorbi kožice je odporno na dežju in pri zmrzali. Brez mehčal, se veže v hladnem stanju. 
Vodotesen, obstojen proti razredčenimi kislinami in lužinami, industrijskim odpadnim plinom in pri izpostavitvi 
vremenskim vplivom Visoka razteznost, trajno premosti trganje. Pred uporabo je priporočljivo izvesti 
preizkuse oprijemanja. Svež nanos zaščititi pred dežjem. 
 
Podlaga: 
Primerno za čiste, trde, nosilne ter lahko vlažne podlage, ki so brez nečistoče. Bitumensko tesnilo strešnih 
površin in fug PROBAU se sprime na vseh materialih. Pri sanacijskih delih je treba popolnoma ostraniti stare 
mase tesnil, ostanke barv in nenosilne plasti. 
Napotek: Umetne mase, ki zavračajo oprijem, kot npr. polietilen, polipropilen in teflon so neprimerne kot 
prijemalna podlaga. 
 
Poraba: 
Zadostuje za pribl. 8-9 m pri 6 x 6 mm široki in globoki fugi. 
 
Temperatura pri obdelavi / časi utrjevanja: 
od +5 °C do +50 °C Strditev: 2 mm/na dan 
 
Čas tvorjenja kožice: 
po pribl. 30 minutah. 
 
Odpornost proti škodljivim vplivom spreminjajoče se temperature: 
pribl. od -20 °C do +80 °C. 
 
Dopustna skupna deformacija: 
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maks. 5 % 
 
Skladiščenje: 
pri +5 °C do +25 °C. Zaščititi pred zmrzaljo!  
 
Rok trajanja najmanj do: 
V neodprti originalni embalaži 12 mesecev od datuma proizvodnje, glej odtisnjen žig. 
 
Vrsta embalaže: 
310-ml kartuša 
 
Barvni odtenki: 
črna 
 
Odstranjevanje odpadkov: 
V recikliranje oddajte samo popolnoma izpraznjene posode. Ostanki materiala lahko oddate pri lokalnih 
mestih za odstranjevanje problematičnega odpadka. 
 
Varnostna opozorila: 
Vnetljiva tekočina in hlapi. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti ločeno od 
vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. Ne kaditi. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Nemudoma sleči vse 
umazana, vpojna oblačila. Kožo izprati z vodo/prho. Nositi zaščitne rokavice / zaščitna oblačila. Hraniti na 
hladnem in dobro prezračevanem mestu. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Hraniti 
izven dosega otrok. 
 
Napotek: 
Dokler se ne tvori trda kožica, je treba maso zaščititi pred izpiranjem. 
Za napake pri uporabi in njihove posledice ne prevzemamo jamstva. 
Upoštevajte navodila na embalaži. 
 
Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Le-teh pa ni mogoče prenesti na vsak 
primer uporabe. Zato vam priporočamo, da po potrebi izvedete preizkuse uporabe. V okviru nadaljnjega 
razvoja si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb. Sicer veljajo naši splošni poslovni pogoji. 

 

Nadaljnje informacije preko: 
Direktne številke servisne službe:  0049 (0) 180/3 000 462  
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