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Redko tekoči bitumenski predhodni premaz na osnovi topil za grundiranje 
na vpojnih mineralnih podlagah.  
 
Namen uporabe: 
Bitumenski predhodni premaz PROBAU za takojšnjo uporabo za zunanjo 
rabo na vseh mineralnih podlagah se uporablja za predhodno obdelavo 
podlag. Namenjeno je preprečevanju in izboljšanju sprijemanju z naslednjimi 
premazi, kot so bitumenski strešni lak, bitumenski izolacijski premaz ali bitumenska hladna lepilna zmes, in 
sicer na kovine, les in bitumenske proge. 
 
Material: 
Bitumenski predhodni premaz PROBAU je redko tekoč, dobro spojen, zelo kakovosten bitumenski premaz z 
malo vonja, na osnovi topil. 
 
Podlaga:  
Podlaga mora biti nosilna, suha na gornji površini, čista ter brez kakršnihkoli nečistoč. Zrahljane dele je treba 
odstraniti. Omete je treba hrapavo zribati in ne gladiti. Ni primerno za uporabo s polistirenom. 
 
Poraba:  
Odvisno od vpojnosti podlage potrebujete pribl. 150 ml/m². 
 
Uporaba:  
Bitumenski predhodni premaz PROBAU nanesemo v enem delovnem koraku z valjčkom, s krtačo ali drugim 
podobnim predmetom. Naknadne premaze je treba nanesti šele po popolni osušitvi bitumenskega 
predhodnega premaza (pribl. 24 ur). Po pribl. 4 urah je predhodni premaz odporen proti dežju.  
 
Ne uporabljajte za obdelavo pri temperaturi zraka, materiala in podlage, nižji od 0 °C. Svež nanos premaza 
zaščitite pred dežjem. Pri obdelavi pazite na zadostno prezračevanje. Izogibajte se intenzivnemu vdihavanju 
hlapov. Ne pustite odtekati v kanalizacijo ali v talnico.  
 
Čas obdelave in strjevanja:  
Po pribl. 4 urah je premaz odporen proti dežju. Čas do popolne osušitve znaša pribl. 24 ur. Temperaturni 
razpon pri obdelavi: od >0 °C do +35 °C. 
 
Skladiščenje:  
suho in strokovno. 
 
Sestavine: 
Bitumen, spojno sredstvo, organska razredčila.  
 
Dobavna oblika: 
5 litrsko vedro, 10 litrsko vedro 
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Napotek: 
Tehnični podatki se nanašajo na 20 °C/65 % relativne zračne vlage. 
 
Upoštevajte navodila na embalaži. 
 
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 


