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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!

falak vakolása

Így ér el biztosan
rendes eredményt

falazó- és vakolóhabarcs

A falazó- és vakolóhabarcs sokoldalúan felhasználható mész-cement 
habarcs, amely mind falazásra, mind pedig előfröcskölt 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 
 szükséges. 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

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

A PROBAU Falazó és vakolathabarcs
és a PROBAU Cementhabarcs
kültéren is felhasználható.

A laza vakolatmaradékokat és a porlódó 
részeket az udvarseprűvel teljesen távolítsa 
el.

Hordja fel a habarcsot kb. 10 mm-nyire, 
hagyja megszikkadni, és vakoljonrá a kívánt 
rétegvastagságig. Nagyobb vastagságok 
esetén több rétegben dolgozzon.

Aztán húzza simára a friss vakolatot a 
vakolatsimítóval.

Az egyszerű feldolgozás lendületes munka-
végzést tesz lehetővé.

A PROBAU Falazó- és vakolóhabarcs 
és a PROBAU Cementhabarcs kiváló 
minőségükkel és hosszú élettartamukkal 
tűnnek ki.

Keverje be a PROBAU Falazó- és vako-
lóhabarcsot vagy a PROBAU Cement-
habarcsot a csomagoláson lévő adatok 
szerint.

Az aljzat és a környezet hőmérsékletétől 
függően kb. 2 óra múlva a vakolatot a 
kívánt optikától függően filceljük, ...

Először verje le kalapáccsal a sérült régi 
vakolatot, amely már nem tapad jól az 
aljzaton.

... dörzsöljük, elmossuk vagy szabadon 
strukturáljuk.

Erősen nedvszívó aljzatokat pl. kenőkefé-
vel alaposan elő kell nedvesíteni.

A rendesen 
vakolt fal ...

Jó tudni: Sík felületű vakolat készítése érdekében segéd
eszközként ún. vakolólécek helyezhetők fel az aljzatra. A  vakolóléceket 
függölegesen be kell igazítani. A vakolólécek távolságát a szintezőléc 
hosszától függően úgy kell választani, hogy elegendő felfekvést 
 biztosítsanak. Ezeken a léceken húzzuk le a vakolatot a  szintezőléccel, 
vízszintesen és függőlegesen szintbe. Ezután eltávolítjuk a léceket. A 
visszamaradó mélyedéseket utólag kitöltjük és elsimítjuk.

... fontos alap a rákerülő festés számára, 
beltérben vagy kültéren egyaránt. A PROBAU 
megfelelő habarcsával biztos eredményt 
ér el. A PROBAU minőségi termékei csak a 
 BAUHAUS szakáruházban kaphatók.

– habarcsvödör
– keverőszár
– kőműveskanál
– acélsimító
–  mohagumi

tárcsa
– szivacssimító

– kenőkefe
– vízmérték
– vakolatsimító
– mérőléc
– kalapács
– udvarseprű


