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Zelo kakovostni, mineralni tesnilni mulji za tesnitev gradbenih elementov proti 
vlažnosti tal, ne pritiskajoči vodi in pritiskajoči vodi do 1,5 bar. Primerno za 
zunanjo in notranjo obdelavo. 
 
Namen uporabe: 
Tesnilni mulji so primerni za stene in tla, npr. za kletne stene, temelje, 
podnožja, bazene, balkone, terase ter vlažne prostore. Z njimi je mogoče 
zatesniti beton, zidovje, cement, omet in estrih proti vlažnosti tal, ne 
pritiskajoči vodi in pritiskajoči vodi. 
 
Material: 
Tesnilni mulji PROBAU so zelo kakovostni cementni mulji, ki jih je mogoče preprosto pripraviti za notranjo in 
zunanjo uporabo. So cementno vezani, hidravlično strjeni ter se odlikujejo po visoki spojnosti s podlago. 
Tesnilni mulji vsebujejo malo kromatov. 
 
Podlaga:  
Podlaga mora biti trdna, nosilna, stabilne oblike in brez prahu, umazanije, olja, maščob in zrahljanih delcev. 
Odstranite premaze in nanose. Podlago je potrebno pred obdelavo zmočiti. Odlomite robove mest, ki jih 
nameravate zatesniti, ter s primerno malto npr. s cementno malto PROBAU izdelajte zaokrožen prehod z 
minimalnim premerom 4 cm.  
 
Obdelava:  
Zmešajte tesnilne mulje s pribl. 2,4 l čiste vode na 10-kg pakiranje ob stalnem mešanju v malto brez grudic. 
Glede na način uporabe morajo biti tesnilni mulji v obliki paste ali v konsistenci,ki je primerna za premaz ali 
nanos z lopatico. Ne namešajte več malte, kot jo je mogoče porabiti v 45 minutah. Že strjeni malti se vodo ne 
sme več dodajati.  
 
Obdelava poteka najmanj v 2 delovnih korakih. Vsak delovni korak je potrebno izvesti čez celotno površino 
kot premaz ali kot nanos z lopatico za kitanje. Premaz je treba nanesti v 2 delovnih korakih čez celotno 
površino kot premaz ali kot nanos z lopatico. Prvo plast je treba nanesti v debelini pribl. 1-2 mm. Drugo plast 
po pribl. 2 urah in doseganju zadostne površinske trdnosti v konsistenci, primerni za premaz, v debelini  
1-2 mm oz. v konsistenci, naneseni z lopatico za kitanje, v debelini 2-3 mm.  
Nujno je treba upoštevati najmanjše debeline. Sveža izdelana zatesnitev mora ostati najmanj 24 ur vlažna in 
jo je treba zaščititi pribl. 4 dni pred hitrim izhlapevanjem vode (npr. izogibajte se sončnim žarkom in prepihu), 
pred zmrzaljo ter padavinami.  
 
Ne obdelujte pri temperaturah zraka, materiala in podlage, nižjih od +5 °C. Tesnilne mulje nanesite na stran, 
ki je obrnjena k vodi. 
 
Čas obdelave in strjevanja:  
Čas obdelave pri +20 °C je pribl. 45 minut. Odvisno od temperature so tesnilni mulji obremenljivi po pribl. 
4 dneh.  
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Glede na vodno obremenitev je treba upoštevati naslednjo  
porabo: 
 
Vodna obremenitev Debelina plasti Količina nanosa na m² 10-kg vreča zadostuje za: 
vlažnost tal 3,0 mm pribl. 5,0 kg 2,0 m² 
ne pritiskajoča voda  3,0 mm pribl. 5,0 kg 2,0 m² 
Od zunaj pritiskajoča voda  3,0–4,0 mm pribl. 5–6,7 kg 1,5–2 m² 

 
Skladiščenje:  
suho in primerno. 
 
Sestavine: 
Cement, dodatki, dodatne snovi. 
 
Dobavna oblika: 
10-kg vrečka 
 
Napotek: 
Tehnični podatki se nanašajo na 20 °C/65 % relativne zračne vlage. 
 
Upoštevajte navodila na embalaži. 
 
Proizvod vsebuje cement in reagira alkalno na vlago ali vodo. Zato zaščitite kožo in oči. V primeru stika 
načeloma izpirajte 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 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 
 
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 


