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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. Pro�  minőségben, amelyben Ön 
 mindenkor megbízhat. 

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

Otthonának specialistája!

Falak építése

Így lesz sokáig öröme falaiban

Minden, amire szüksége van:

Falazó- és vakolóhabarcs

A falazó- és vakolóhabarcs sokoldalúan felhasználható mész-cement 
habarcs, amely mind falazásra, mind pedig előnedvesített falak vakolására 
használható kül- és beltéren. Különösen javítási munkákra alkalmas.

Felhasználás:
Vakolóhabarcsként minden 10 mm rétegvastagsághoz kb. 15 kg/m² szük-
séges.  Falazóhabarcsként a felhasználás a falazóelem mérete szerint alakul. 
2 DF méretű falazóelem használata és 11,5 cm falvastagság esetén 
kb. 32 kg/m² szükséges.

Kiszerelés: 10 kg-os tasak

Cementhabarcs

A cementhabarcs sokoldalúan felhasználható habarcs falazáshoz, vakolás-
hoz és javításhoz nagy igénybevétel esetén. Alkalmas lábazatok és falak 
készítésére a földfelszín alatt. Nagy ütésállósága révén különösen ellenálló 
és időjárásálló vakolatokhoz alkalmas. Felhasználható kül- és beltéren.

Felhasználás:
Vakolóhabarcsként minden 10 mm rétegvastagsághoz kb. 15 kg/m² szük-
séges. Falazóhabarcsként a felhasználás a falazóelem mérete szerint alakul. 
2 DF méretű falazóelem használata és 11,5 cm falvastagság esetén 
kb. 32 kg/m² szükséges.

Kiszerelés:
10 kg-os tasak
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Probert o“tlete: 
Mindaz, amire a munkához szüksége van:

A beton alapra terítsen egy réteg javítóha-
barcsot. Tegyen a sarkokra egy-egy meszes 
homokkőtéglát. Vízszintezőléccel és vízmér-
tékkel ellenőrizze a vízszintes menetet.

A teli fugával falazás érdekében rakja a  
PROBAU Cementhabarcsot vagy a 
PROBAU Falazó- és vakolóhabarcsot 
vastagon a téglafejre. A téglát aztán fektesse 
a habarcságyba. A fekvőfuga vastagsága kb. 
12 mm, az illesztőfuga szélessége kb. 10 mm. 
A kitüremlő habarcsot le kell kaparni.

Ezt a kerti falat féltéglakötésben rakjuk, 
azaz az illesztőfugák egy téglaszélességgel 
eltolódnak.

Feszítsen ki vezetőzsinórt, hogy vízszinete-
sen egy szintben legyenek a sorok..

Verje be a falkötővasat az előfúrt dübellyu-
kakba és falazza be az új fal fugáiba. Ezzel 
kapcsolat jön létre a házfallal.

Keverje egy habarcsdézsában a feldol-
gozáshoz megfelelő konzisztenciájúra 
a PROBAU Cementhabarcsot vízzel. 
Habarcskeverőszár használata megkönnyíti 
a munkát.

Az utólagos fugázás előkészítéseként az 
illesztési és vízszintes hézagokat rögtön a 
falazómunka elkészülte után (kikeménye-
dés előtt) legalább 15 mm mélyen, tiszta 
szegéllyel kaparja ki egy fugakanállal.

A jól szívó téglát, mint ezt a meszes ho-
mokkő téglát, bemerítéssel előnedvesít-
jük. Ez növeli a tapadást a habarcs és a 
tégla között.

Jó habarcs,
jó falak

Jó tudni:  Kerti fal létesítése előtt � gyelembe kell venni a telek 
pontos határvonalát és a hatósági előírásokat (pl. az engedélyezett 
magasságot, tájképi szempontokat az anyagválasztást illetően stb.) 
A telekhatárra építés esetén jó, ha szomszédjával is egyeztet szán-
dékáról.

Egy (kerti) fal rendes elkészítéséhez a PROBAU 
Falazó- és vakolóhabarcsot vagy a PROBAU 
Cementhabarcsot javasoljuk Önnek.
Bízzon a PROBAU márkaminőségben, amit 
csak a BAUHAUS szakáruházban kap meg.

– habarcsvödör
- keverőszár
– kőműveskanál
– acélsimító
–  mohagumi-

tárcsa
- szivacssimító

– kenőkefe
– vízmérték
– simítólapát
– mérőléc
– udvarseprű
– fugakanál
– kalapács


