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

Szerviztelefon 0800 - 3905000
ingyenes hívás: H - P, 9:00 - 18:00 óra

Otthonának specialistája!

Padlók kiegyenlítése

Hozzon mindent egy szintre:
Így kell csinálni!

Minden, amire szüksége van: 

flexibilis szintezőanyag
A flexibilis szintezőanyag mind beltérben, mind pedig kültéren felhasznál-
ható szintkülönbségek és egyenetlen aljzatok kiegyenlítésére. A kiegyen-
lítőanyag önterülő. Kikeményedés után csempe, terméskő- és padlólap, 
parketta, szőnyeg- és műanyag padló fektethető rá. Alkalmas fűtőeszt-
richhez, fapadlókhoz és kritikus aljzatokhoz is.

Felhasználás: 1 mm rétegvastagsághoz a felület minden m²-ére kb. 1,4 kg 
szükséges.
 
Kiszerelés: 20 kg-os zsák

Gyors szintezőanyag
A gyors szintezőanyag mind beltérben, mind pedig kültéren  felhasználható 
szintkülönbségek és egyenetlen aljzatok kiegyenlítésére. A kiegyen-
lítőanyag önterülő és gyorsan keményedő.  Kikeményedés után csempe, 
terméskő- és padlólap, parketta, szőnyeg- és műanyag padló fektethető 
rá. A szálerősítés révén nagyobb rétegvastagságokban is kiemelkedik jó 
repedésbiztonságával a gyors kiegyenlítőmassza.

Felhasználás: 1 mm rétegvastagsághoz a felület minden m²-ére kb. 1,3 kg 
szükséges.

Kiszerelés: 10 kg-os tasak, 20 kg-os zsák

tapadásnövelő emulzió
Használatra kész emulzió a tapadás javítására, cementkötésű habarcsok 
rugalmasságának és vízzáró hatásának növelésére, valamint tapadóhídnak 
a rákerülő rétegek számára. Alkalmas kül- és beltérre.

Felhasználás: alapozóként kb. 0,2 liter/m².

Kiszerelés: 1 l-es pohár, 5 l-es vödör
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Probert o“tlete: 
Mindaz, amire a munkához szüksége van: 

A keverés során keletkezett levegőbuboré-
kokat szüntesse meg az udvarseprűvel.

Mivel a bejárati résznek a lehető leggyor-
sabban újra járhatónak kell lenni, ajánlatos 
gyorsan keményedő kiegyenlítőanyagot 
választani.

Alaposan söpörje fel udvarseprűvel az 
aljzatot.

A falilábazatra körben tegyen szegélycsí-
kot. Szintezze be a helyiséget egy tömlős 
vízmértékkel és jelölje be a méretet a 
szegélycsíkon.

A 2 cm-es szintkülönbség a legrövidebb 
időn belül eltűnt. Ráadásul: a felület már 3 
óra múlva ismét járható!

Végül vágja le egy tapétázókéssel a felálló 
szegélycsíkot. Már a következő napon 
lerakhatja a járólapot.

A linóleum eltávolításához vágja csíkokra 
a régi padlót és tépje fel szalagonként az 
aljzatról.

Nedvesítse jól be az aljzatot előre egy 
kenőkefével vagy kefével - ez javítja a 
tapadást.

Az egyenletes elterülést gumilehúzóval 
segítse.

A régi linóleumpadlós helyiség és a 
szomszéd helyiség között 2 cm szintkü-
lönbség van. Ezt a szintkülönbséget ki kell 
egyenlíteni, hogy egybefüggően lehessen 
járólapozni.

Keverje be a PROBAU Gyors szintezőa-
nyagot és az egyik sarokból indulva ossza 
el az aljzaton.

Távolítsa el az aljzatról a régi ragasztómara-
dékokat egy kaparóval.

nagyobb
egyenletesség!

Jó tudni: Az aljzatnak hordképesnek, tiszta, száraz és repe-
désmentes állapotúnak kell lenni. A rákerülő PROBAU Szintezőanyag 
 tapadásának és rugalmasságának javítására a PROBAU Tapadásnö-
velő emulziót ajánljuk.

A szintkülönbségek otthonának  helyiségei 
között nem csak hogy nem szépek, de 
botlásveszélyesek is. A PROBAU szintező-
anyagával nagyon egyszerűen és  biztosan 
gondoskodhat "nagyobb egyen letességről". 
PROBAU-termékek csak a  BAUHAUS szakáru-
házban vannak.

– kaparó
– spatulya
– udvarseprű
– kenőkefe
– habarcsvödör
– gumilehúzó

–  fúrógép 
 keverőszárral

– tömlős szintező
– ceruza
– tapétázókés


