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Nur im

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!

zuhany szigetelése

Élvezze sokáig a zuhanyozást!

zuhanyszigetelő-máz1

Oldószermentes, használatra kész, ecsetelhető, hengerezhető és 
 spatulyázható szigetelőanyag. Megkötött állapotban vízzáró és  szilikonálló. 
Szagtalan és gyorsan szárad.

Felhasználás: a felület minőségétől függően kb. 1-2 kg/m2

(2- ill. 3-szori mázolás).

Kiszerelés 4 kg-os vödör

fali csőmandzsetta2

Csőátvezetések vízhatlan és tartósan rugalmas tömítésére. Szöveterősítés. 
Szilikonálló.

Kiszerelés: 2 db/karton

zuhanyszigetelő-szalag3

Kifejezetten a sarokmegoldásokhoz, valamint repedések és fugák 
 áthidalásához.

Felhasználás: Szükséglet szerint. A számításnál figyelembe kell venni 
 laglább 5 cm átlapolást a szigetelőszalagok között.

Kiszerelés: 5 méteres tekercs

 1, 2, 3 zuhanyszigetelő-készletben is kapható.

zuhanyszigetelő külső / belső sarok
Alkalmas sarkok tartós szigetelésére keramikus burkolatok alatt kombinált 
szigetelésekben. A sarkok vízhatlanok, tartósan rugalmasak és kiálló szövet-
betéttel erősítettek.

Kiszerelés: 1 darab

Minden, amire szüksége van: 



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

•  El kell kerülni víz behatolását a szigetelés 
hátoldalán.

•  Kb. 3 óra száradási idő után kerámiaburko-
lat ragasztható fel a PROBAU Flexraga-
sztóval a zuhanyszigetelő-mázra.

Sarkokban, a fal és a padló találkozásánál, 
csőátvezetéseknél stb. a PROBAU Zuha-
nyszigetelő-szalagot ...

... és a PROBAU Fali csőmandzsettát kell
beépíteni - ez elengedhetetlenül 
szükséges.

PROBAU Zuhanyszigetelő-máz
Használat előtt jól fel kell keverni és 
műszálas vagy bárányszőr festőhengerrel, 
ecsettel vagy kenőkefével 2-3 rétegben, 
vastagon és egyenletesen fel kell hordani. 
A felhasználás kb. 300-600 g rétegenként. 
Minden rétegnek teljesen meg kell szárad-
ni, mielőtt a következő réteg rákerül.

•  Az aljzat egyenetlenségeit semmi esetre 
sem szabad a zuhanyszigetelő-mázzal 
kiegyenlíteni. Az egalizálást a kivitelezés 
előtt a PROBAU Betonspatulyázó- és 
javítóanyaggal kell  elvégezni.

Jó tudni: Az aljzatnak szilárdnak, hordképesnek, síknak, vala-
mint olajtól, zsírtól, portól és átmenő repedésektől mentesnek kell 
lennie. A szerszámokat és az elszennyeződött helyeket a használat 
után azonnal le kell mosni vízzel.

De nem ám a falon keresztül, kérem! Ez ellen 
védenek a PROBAU minőségi zuhanyszige-
telési termékei, amelyekkel Ön biztosan és 
tartósan leszigeteli zuhanyát. Csak Önnek, a 
Bauhaus szakáruházban.

víz, kifelé!

– festőhenger
– mérőléc


