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www.probau.eu

Építőanyagok a                      -tól
Márkaminőség otthona számára
A PROBAU széles termékpalettát kínál a barkácsolás, a felújítás 
és az építés sok területéhez. Pro�  minőségben, amelyben Ön 
 mindenkor megbízhat. 

SZERVIZTELEFON 0800 - 3905000
Ingyenes hívás: H - P, 9:00 - 18:00 óra

Otthonának specialistája!

Betonlépcsők felújítása

Szebb optika és
nagyobb biztonság

Minden, amire szüksége van:

Betonspatulyázó- és javítómassza

Betonfelületek hibáinak, pl. lyukaknak, letöréseknek,
kitaposott lépcsőfokoknak, sérült betonoszlopoknak, garázspadlóknak stb. 
felújításához és javításához. Max. 30 mm rétegvastagságig.
Kül- és beltérre. Kikeményedés után fagyálló. Gyalog és járművel járható.

Felhasználás:
A bevonandó felülettől és a felhordás vastagságától függően; spatulyázó-
masszaként:
    5 mm vastagsághoz = kb.   8,5 kg/m2 száraz habarcs
10 mm vastagsághoz = kb.  17,0 kg/m2 száraz habarcs
15 mm vastagsághoz = kb.  25,0 kg/m2 száraz habarcs

Kiszerelés:
5 kg-os tasak, 20 kg-os zsák
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Ennyi volt az egész: öreg lépcsőfokai újnak 
néznek ki.

Először alaposan le kell tisztítani a lépcsőt. 
El kell távolítani a laza, homokos részeket.

Aztán keverje be a PROBAU Betonspatu-
lyázó- és javítómasszát, kenhető tapadó-
hídként folyósra és úgyszintén kenőkefével 
alapozóként kenje fel.

Ideiglenes zsaluzás a lépcsőfokon meg-
könny íti a pontos munkát.

Csatlakozó felületek megnedvesített 
festőecsettel ...

... vagy nagy területre kiterjedően meg-
nedvesített, tiszta kefével kenhetők el.

Állapítsa meg a kiegyenlítendő szintkü-
lönbségeket egy szintezőléccel.

Ezután fúrógéppel és keverőszárral be 
kell keverni a PROBAU Betonspatulyá-
zó- és javítómasszát - ezúttal pontosan 
a csomagoláson található adatok szerint, 
képlékeny spatulyázómasszának.

… és elsimítani. A sarkokra és élekre 
nedves festőecsettel vagy kenőkefével 
dolgozhat még rá.

A régi, egyenetlen, kitaposott betonlépcsőt 
fel kell újítani.

A habarcsot az acélsimítóval egyenletesen 
ráhúzni ...

A pormegkötés és a tapadás javításának 
biztosítására gondosan nedvesítse be a 
lépcsőt egy kenőkefével.

A biztos fellépés
érdekében

Jó tudni: Ha zsaluzást kell alkalmazni vagy lejtést kell készíteni, 
akkor nem használhatók önterülő kiegyenlítők. Erre a célra  képlékeny 
padlóspatulyázó-masszát használunk. A PROBAU Betonspatulyá-
zó- és javítómassza szálerősítésű és nagy végszilárdságával tűnik 
ki.  Kikeményedés után a spatulyázómassza víz- és fagyálló. Külön 
 tippünk: A betonspatulyázó- és javítómassza kettős, tapadóhídként 
és kiegyenlítésre történő használatával elmaradhat egy további 
grundírozás.

Régi és egyenetlen betonlépcsők nem csak 
rosszul néznek ki, hanem botlásveszélyesek 
is. A BAUHAUS szakáruházban megtalálja 
a megfelelő PROBAU-termékeket, amelyek 
segítségével betonlépcsőjének felújítása 
mindenképpen sikerül.

Probert o“tlete: 
Mindaz, amire a munkához szüksége van:

– seprű
–  kefe vagy 

kenőkefe
– festőecset
– vízmérték

– szintezőléc
– habarcsvödör
–  fúrógép 

 keverőszárral
– acélsimító


