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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!

Gondoskodjon jobb 
 tapadásról
Hiszen az aljzatra kerül rá 
 minden

Minden, amire szüksége van: 

Kvarcalap
Használatra kész kvarcalapozó optimális tapadókötéshez sima, 
nem nedvszívó alapokra (pl. csempe csempére).  
Falra és padlóra, valamint kül- és beltérre alkalmas.

Felhasználás: az aljzat minőségétől függően kb. 0,2 kg/m².

Kiszerelés: 1 kg-os pohár, 7 kg-os vödör

Mélyalapozó
Használatra kész alapozó az aljzat és a habarcs közötti tapadás növelésére 
és az aljzat szilárdítására. 
Kül- és beltérre.

Felhasználás: az aljzat szívóképességétől függően kb. 0,1 - 0,25 l m²-enként.

Kiszerelés: 1 l-es pohár, 2,5 l-es vödör, 5 l-es vödör

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: tapadóhídként, ill. alapozóként kb. 0,2 l/m².

Kiszerelés: 1 l-es pohár, 5 l-es vödör

Cementfátyol-eltávolító
Különlegesen előállított tisztítószer mész- és cemetfátyol eltávolítására 
beton- és falazott felületekről.

Felhasználás: a felhordás módjától függően kb. 0,10-0,15 l/m².

Kiszerelés: 1 l-es pohár, 5 l-es kaniszter



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

Építsen jó alapra ... Jó tudni: Erősen porlódó vagy nem hordképes aljzatokon 
teljesen el kell távolítani a laza részeket, mert a rákerülő rétegek 
erre az aljzatra csak elégtelenül tapadnak.

Az aljzat és a felső rétegek közötti erőzáró kapcsolat létrehozására 
gyakran alapozók és tapadásjavítók használata szükséges.

Használatra kész és oldószermentes alapozó speciálisan tapadás-
közvetítő kvarcadalékokkal. A ProBAU Kvarcalap kenhető és 
hengerezhető, könnyen feldolgozható és gyorsan szárad. Használ-
ható tapadóhídként sima, nem nedvszívó aljzatokon (pl. csem-
pén, régi kerámiaburkolaton, simára zsaluzott betonon), valamint 
csempe, kiegyenlítőmassza alatt, és rákerülő kombinált szigeteléssel 
kapcsolatban kültéri padlóknál. Alkalmazható nem behajló faaljza-
tokon beltérben, valamint szőnyegek régi, szilárdan tapadó, vízálló 
ragasztómarédákán is.

A ProBAU Mélyalapozót erősen nedvszívó felületeken használ-
juk a szívóképesség szabályozására. Megfelelő aljzatok a vakolat, a 
beton, a falazat és a gipszkartonlap. Az enyhén porlódó aljzatokat 
megköti. Kül- és beltérre.

A ProBAU tapadásnövelő emulzió kiváló, oldószermentes, 
műanyag diszperzió. Használatra kész termék, javítja a habarcs 
vízzáró hatását. Alapozóként használva erősen megnöveli a tapadó- 
és ragadóképességet az aljzat és a habarcs között. A tapadásnövelő 
emulzió kül- és beltéri munkákhoz alkalmas.

A ProBAU Cementfátyol-eltávolító problémamentesen 
 meg szün teti falazaton és betonon a kivirágzást és kilúgozódást. 
 Ezenfelül kisebb szennyeződéseket könnyedén eltávolít.

... mindegy, hogy kül- vagy beltéren, az aljzat 
és a rákerülő felépítmény kapcsolatának "ülni" 
kell. A PROBAU Tapadóalapozóval, Mélyala-
pozóval vagy Tapadásnövelő emulzióval a 
BAUHAUS szakáruházból a legjobb alapot 
választja a rákövetkező rétegekhez.

–  gumikesztyű
– spatulya
– ecset/kenőkefe

– vödör
– szivacs


