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

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!
Kavicsalapozó padlóra
Használatra kész, oldószermentes alapozó. Megszilárdít ásványi aljzatokat 
szilikátos kötésekkel és hordképes aljzatot képez a rákerülő rétegek számára. 
A következő bevonatot csak megszáradt alapozóra szabad felhordani. 
 Feldolgozási hőmérséklet +10 °C-tól +30 °C-ig.

Alkalmazási terület: padlón, kül- és beltérben.

Felhasználás: 0,75 l PROBAU Kavicsalapozó padlóra kb. 3 m²-re elegendő.

Kiszerelés: 1 l-es pohár

Márványkavics, ködszürke
szemcseméret: 2-4 mm

Márványkavics, szürke
szemcseméret: 2-4 mm

Márványkavics, barna, vegyes
szemcseméret: 2-4 mm

Márványkavics, rozé, vegyes
szemcseméret: 2-4 mm

Márványkavics, bézs
szemcseméret: 2-4 mm

Dunai folyami kavics
szemcseméret: 2-4 mm
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–  munkavédelmi 
kesztyű

– simítóvas
– kenőkefe
– ecset
– tiszta vödör
–  lassú járatú 

keverő

– ragasztószalag
– fúrógép
– takarófólia
– vízmérték
– mérőléc
–  mérleg
- záróprofil

Különleges szigetelő falra + padlóra
Különösen nedves és vizes helyiségekben alkalmazható. Felhasználás tapa-
dóhídként nem szívó aljzatokhoz. Tömítőhabarcsként szigetelés készítéséhez 
az aljzat és a rákerülő réteg, a PROBAU Kavicsszőnyeg közé. Feldolgozási 
hőmérséklet +10 °C-tól +30 °C-ig.

Alkalmazási terület: Falon és padlón, kül- és beltérben.

Felhasználás: szigetelésként: 6 kg PROBAU Különleges szigetelő falra + padlóra 
kb. 1,75 m²-re elegendő.

Kiszerelés: 6 kg-os tasak

Kavicsrögzítő falra
Javítja a PROBAU Kavicsszőnyeg tapadását a falon. Alkalmazás mindig a 
 PROBAU Kötőanyag falra termékkel együtt.

Alkalmazási terület: falon, kül- és beltérben.

Felhasználás: 100 ml kb. 1,75 m²-re elegendő.

Kiszerelés: 100 ml-es üveg

Kötőanyag padlóra
Használatra kész, oldószermentes kötőanyag. Különösen betonra, esztrichre, 
járólapra és hasonlókra alkalmas. Nedvszívó aljzatokat a PROBAU Kavicsalapo-
zó padlóra termékkel előkezelni kell. Nem szívó aljzatokat kaparó spatulyá-
zással kell ellátni a PROBAU Különleges szigetelő falra + padlóra termékből. 
Vízhatlanításra nem alkalmas. Feldolgozási hőmérséklet +10 °C-tól +30 °C-ig.

Alkalmazási terület: padlón, kül- és beltérben. 

Felhasználás: 1 kg PROBAU Kötőanyag padlóra kb. 1,75 m²-re elegendő.

Kiszerelés: 1 kg-os doboz

Kötőanyag falra
Használatra kész, oldószermentes kötőanyag. Alapozóként is használható. 
 Különösen alkalmas betonra, vakolathabarcsra, gipszvakolatra, pórusbetonra 
és hasonlókra. Alapozóként: megszilárdítja építőanyagok felületét és hordké-
pes aljzatot képez a rákerülő rétegek számára. 

Kötőanyagként: fény- és kopásálló falburkolat erkélyek, teraszok, lépcsők 
felhajtott széleihez. Feldolgozási hőmérséklet +10 °C-tól +30 °C-ig. 

Alkalmazási terület: falon, kül- és beltérben.

Felhasználás: alapozóként: 0,5 kg kb. 1,75 m²-re elegendő.
    kötőanyagként:    2,5 kg kb. 1,75 m²-re elegendő. 

Kiszerelés: 3 kg-os vödör

Minden, amire szüksége van:

PROBAU 
 Kavicsszőnyeg …

Kavicsszőnyeg
Teljesen átfestett és mesterségesen lekerekített terméskőszemcsézet. Hat 
színben kapható. Színtartó és időjárásálló. Összekeverve a Probau Kötőanyag 
falra, ill. PROBAU Kötőanyag padlóra termékekkel fény- és kopásálló burkolat 
keletkezik.

Alkalmazási terület: Falon és padlón, kül- és beltérben.

Felhasználás: 20 kg PROBAU Kavicsszőnyeg - elegendő kb. 1,75 m²-re.

Kiszerelés 20 kg-os vödör

... falra és padlóra szánt rendszer, kül- és 
beltérben. Lépésről lépére keletkezik 
igazi csemege a szemnek. Összesen hat 
termékkel nincs határa a kreativitásnak. 
Valamennyi terméket természetesen csak 
a BAUHAUS szakáruházban kapja meg.

Alakítsa maga a falat Lábazati szegély a falakon

Egy lassú járású keverővel intenzíven ke-
verje össze a PROBAU Kavicsszőnyeget a 
PROBAU Kavicsrögzítő falra folyadékkal. 
Ezután adaja hozzá a PROBAU Kötőanyag 
falra terméket és keverje el homogénra. 
20 kg PROBAU Kavicsszőnyeghez kb. 
2,5 kg PROBAU Kötőanyag falra 
 szükséges. Kb. 1,75 m²-re elegendő. 

A kidolgozandó lábazati szegélyt a keverék 
felhordása előtt alapozza az előre lemért 
mennyiségű PROBAU Kötöanyag falra 
termékkel (a fali munkák 4. és 9. lépésével 
analóg módon).

A lábazati szegélyhez válassza azt a 
PROBAU Kavicsszőnyeg terméket, amit 
a padlóhoz is használ, hogy a lezárás opti-
kailag tetszetős legyen. A feldolgozás úgy 
történik, mint a fali munkáknál. Folyassa 
először a PROBAU Kavicsrögzítő falra 
folyadékot a PROBAU Kavicsszőnyeg
hez.  Csak annyit keverjen be, amennyire 
 ténylegesen szüksége van.

2-3 nap száradási idő után a fali szegély is 
száraz és szilárd. Csak teljes száradás után 
kezdje el a padló kidolgozását.

Töltsön kb. 0,5 kg PROBAU Kötőanyag 
falra terméket kőműveskanállal egy tiszta 
vödörbe és használja azt alapozóként, 
hogy hordképes és megszilárdult felületet 
kapjon a következő réteghez, a PROBAU 
Kavicsszőnyeghez. 0,5 kg PROBAU 
Kötőanyag falra alapozóként kb. 1,75 
m²-re elegendő. A szerszámokat azonnal le 
kell mosni vízzel.

Nyissa ki a kívánt PROBAU Kavicsszőnyeg 
vödrét és folyassa bele lassan a PROBAU 
Kavicsrögzítő falra teméket. Egy vödör 
PROBAU Kavicsszőnyeghez (20 kg) 
maradéktalanul adjon a vödörbe egy üveg 
PROBAU Kavicsrögzítő falra (100 ml) 
folyadékot.

Ezt a műveletet végezze el a kívánt falfelü-
leten. Padlófelületek tervezésénél, beleértve 
a lábazati szegélyeket, az ahhoz szükséges 
záróprofi lokat is rögtön rögzíteni kell.

Egy lassú járású keverővel intenzíven ke-
verje össze a PROBAU Kavicsszőnyeget a 
PROBAU Kavicsrögzítő falra folyadékkal. 
Csak annyi PROBAU Kavicsszőnyeget ke-
verjen be, amennyire ténylegesen szüksége 
van. 20 kg PROBAU Kavicsszőnyeg és 
100 ml PROBAU Kavicsrögzítő falra kb. 
1,75 m²-re elegendő.

A PROBAU Kavicsszőnyeg különösen 
alkalmas olyan aljzatokra, mint a beton,
a vakolóhabarcs, a gipszvakolat, a pórus-
beton, az esztrich, a csempe és hason-
lók. Egyenetlen aljzatokat előbb ki kell 
egyenlíteni.

Mérőléccel és vízmértékkel állapítsa meg 
és jelölje be a záróprofi l (8 mm vastag) 
pozícióját. Utána rögzítse.

Jó tudni: Az anyagot a teljes átszáradásig védeni kell a ned-
vesség ellen. Nem alkalmas tartósan nedves helyen (pl. zuhanykabin) 
való felhasználásra. A szükséges mennyiségű PROBAU Kavicsszőnyeg 
bekeveréséhez a masszát nagyobb vödörbe is töltheti.

Adja ezután a PROBAU Kötőanyag 
falra maradékát (kb. 2,5 kg) a PROBAU 
Kavicsrögzítő falra folyadékkal elkevert 
20 kg kavicshoz.

Ezúttal is intenzíven keverje el lassú 
járású keverővel, míg homogén keveréket 
kap. Feltétlenül ügyeljen arra, hogy ezt 
megelőzően hozzáadta a PROBAU Kavics
rögzítő falra folyadékot a kavicshoz és 
intenzíven összekeverte vele.

Használja először a kimért PROBAU 
Kötőanyag falra terméket alapozóként, 
hogy hordképes és megszilárdult felületet 
kapjon a következő réteghez, a PROBAU 
Kavicsszőnyeghez. Egy kenőkefével 
vagy egy hengerrel hordja fel vékonyan a 
függőleges felületekre. Csak annyi alapozót 
használjon, amennyit a bőrösödés beálltáig 
fel tud dolgozni.

Ezt követően egy simítóvassal, a padlónál 
kezdve, dolgozza be a kavicsokat a még 
friss alapozóba 8 mm vastagon. A kavicso-
kat egyenletesen nyomja rá. Tömörítse a 
felhordott felületet úgy, hogy nyomást fejt 
ki a simítóvasra.

A felhordás alulról felfelé történik, míg a 
kiválasztott felületet teljesen befedte a 
PROBAU Kavicsszőnyeg, a PROBAU 
Kavicsrögzítő falra és a PROBAU Kötőa
nyag falra keverékével és tömörítette azt.

Hőmérséklettől és a levegő páratartalmától 
függően 2-3 nap után szilárd és száraz a 
falburkolat. A teljes kiszáradásig védeni kell 
a nedvességtől. Készen is van a dekoratív 
falkialakítás.
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Jó tudni:
Feldolgozási útmutató

•   Használjon munkavédelmi kesztyűt.

•   Látható éleket és más átmeneteket megvédésükre 
ragasszon le ragasztószalaggal. 

•   Kerülje a szennyezést a PROBAU Kötőanyag falra  
és PROBAU Kötőanyag padlóra termékekkel.

•   Kerülje a fröccsenést, mert a kötőanyag a bőrről és más 
felületekről csak nehezen távolítható el.

•   Folyamatosan és gördülékenyen dolgozzon.

•   A tervezett helyet egy munkamenetben csinálja készre.

•   Mindig csak annyi anyagot keverjen be,  
amennyire ténylegesen szüksége van.

•   A szerszámoknak száraznak és tisztának kell lenni a 
használatkor.

•   Nem alkalmas tartósan nedves helyen (pl. zuhanykabin) való 

felhasználásra.

Aljzat tulajdonságai

•   Az aljzatnak szilárdnak, hordképesnek, száraznak,  
pormentesnek és más tapadáscsökkentő anyagtól 
mentesnek kell lennie.

•   PROBAU Kavicsszőnyeg különösen alkalmas olyan 
aljzatokra, mint a beton, a vakolóhabarcs, a gipszvakolat, a 
pórusbeton, az esztrich, a csempe és hasonlók.

•   Egyenetlen aljzatokat ki kell egyenlíteni megfelelő PROBAU 
Spatulyázómasszával.

•   Nem szívó aljzatokat érintkező réteg előállítására kaparó 
spatulyázással kell ellátni.

•   Nedvszívó aljzatokat előzetesen be kell nedvesíteni.

Kavicsszőnyeg fektetése

Így jut tökéletes felületekhez

Szigetelés (kiegészítő előkezelés)

Jó tudni: PROBAU Különleges szigetelő minden  építmény 
felületi-, szivárgó- és nyomóvíz elleni szigetelésére,  valamint  
közbenső szigetelésként. Különösen kültéri, valamint nedves 
és vizes helyiségekben való használatra. Utána ugyanúgy meg-
munkálhatja a fal- és padlófelületeket, valamint a lépcsőket,  
mint az előző fejezetekben.

Bekeverés után kb. 1 óra feldolgozási idő 
áll rendelkezésre. A felhordás két rétegben 
történik. Az első réteget kenőkefével vagy 
simítóvassal hordja fel. Hagyja kb. 8 órát 
 átszáradni, mielőtt a második réteget ráviszi.

A második réteg felhordása az első rétegé-
vel analóg módon történik. A teljes réteg-
vastagság nem lehet kisebb 2 mm-nél. A 
szigetelést kb. 2-3 napig hagyni kell átszá-
radni, mielőtt a PROBAU Kavicsszőnyeg 
rávihető. A teljes kikeményedésig védeni 
kell a nedvességtől.

Különösen kültéren kell az aljzat és a ráke-
rülő réteg, a PROBAU Kavicsszőnyeg 
között tömítőhabarcsot használni. Töltsön 
kb. 1,8 l tiszta vizet egy tiszta vödörbe és 
adjon hozzá kb. 6 kg-t a PROBAU Különle
ges szigetelő falra + padlóra termékből.

Keverje össze lassú járatú keverővel, míg 
csomómentes, pépes habarcs keletkezik. 
Csak annyit keverjen be, amennyire tényle-
gesen szüksége van. 6 kg PROBAU Külön
leges szigetelő kb. 1,75 m²-re elegendő.

Kaparó spatulyázás (kiegészítő előkezelés)

Jó tudni: Nem szívó aljzatoknál feltétlenül alkalmazzon  kaparó 
spatulyázást. Utána ugyanúgy megmunkálhatja a fal- és padlófelüle-
teket, valamint a lépcsőket, mint az előző fejezetekben.

A nem szívó aljzat és a rákerülő réteg, a 
PROBAU Kavicsszőnyeg között érintkező 
réteg előállítására "csikorogva" kenje fel a 
simítóvassal a PROBAU Különleges szige
telőt (kaparó spatulyázás).

Mielőtt a következő réteg, a PROBAU 
Kavicsszőnyeg felhordható lesz, a kaparó 
spatulyázásnak teljesen meg kell száradni. 
A teljes kikeményedésig védeni kell a 
 nedvességtől. 

Nem szívó aljzatokat (pl. régi csempét, 
simára zsaluzott betont) tapadóhíddal kell 
ellátni, hogy rajtuk PROBAU Kavicsszőny
eg feldolgozható legyen. Töltsön vizet egy 
tiszta vödörbe és adja hozzá a PROBAU 
Különleges szigetelő falra + padlóra 
terméket, míg csomómentes, pépes 
habarcs keletkezik.

Egy kanállal adagonként rakja a nem szívó 
aljzatra a PROBAU Különleges szigetelő 
falra + padlóra terméket. Falra és padlóra, 
valamint kül- és beltérre alkalmas.

Alakítsa maga a padlót

Csak annyit keverjen be, amennyi a 
kiválasztott padlófelülethez szükséges. 
20 kg PROBAU Kavicsszőnyeg és 1 kg 
 PROBAU Kötőanyag padlóra kb. 1,75 
m²-re elegendő. Bekeverés után kb. 75 perc 
feldolgozási idő áll rendelkezésre.

A PROBAU kavicsszőnyegből és a 
 PROBAU Kötöanyag padlóra termékből 
álló keveréket adagonként terítse el durván 
a padlón egy lehúzóval.

Ezután folyasson 1 kg PROBAU Kötőa
nyag padlóra terméket maradéktalanul a 
20 kg-os PROBAU Kavicsszőnyeg vödré-
be, és intenzíven keverje össze homogénre 
lassú járású keverővel.

A felhordott keveréket az optimális tömö-
rítés elérésére egyenletesen nyomja rá a 
simítóvassal. A tömörítés után a rétegvas-
tagság ne legyen kisebb 8 mm-nél.

Az aljzatot adott esetben előkezelni
kell ("Hasznos ötletek" fejezet). Hordképes
és megszilárdult aljzat nyeréséhez
öntse a PROBAU Kavicsalapozó padlóra 
terméket egy nagyobb vödörbe. Csak annyi 
alapozót öntsön a vödörbe, amennyi tényleg 
szükséges. 0,75 l PROBAU Kavicsalalapozó 
padlóra kb. 3 m²-re elegendő.

Hordja fel hígítatlanul a PROBAU Kavicsa
lapozó padlóra terméket kenéssel, hen-
gerezéssel vagy fröccsentéssel vékonyan az 
aljzatra. A következő réteget csak teljesen 
megszáradt alapozóra vigye rá.

Jó tudni: Az anyagot a teljes átszáradásig védeni kell a 
nedvesség ellen. Nem alkalmas tartósan nedves helyen (pl. zu-
hanykabin) való felhasználásra. Fal és padló kültéri alakításához  
feltétlenül vegye figyelembe a "Kiegészítő előkezelés" fejezetet!

A felületeket frissen kell eldolgozni egy-
másba, hogy ne keletkezzenek látható 
átmenetek. A padlót ezért feltétlenül egy 
munkamenetben kell elkészíteni.

A készre munkált padlófelület kb. 8 óra 
után óvatosan járható, kb. 2 nap után átke-
ményedett és teljesen terhelhető. A szer-
számokat a munka után kereskedelemben 
kapható hígítóval meg kell tisztítani.

A frissen készített padlófelületet a teljes 
kikeményedésig védeni kell nedvesség 
ellen. Ezután a kialakított fal- és padlóterü-
letek készek és egyedileg díszíthetők.

Alakítsa maga a lépcsőt

Ezután hordja fel egy simítóvassal a PROBAU 
Kavicsszőnyeg, a PROBAU Kavicsrög
zítő falra és a PROBAU Kötőanyag falra 
keverékét a függőleges felületekre és tömö-
rítse (lásd a fali munkák 5-11 pontját).

Csak a függőleges felületek teljes szára-
dása után kezelje a vízszintes felületeket 
a  PROBAU Kavicsalapozó padlóra 
termékkel. A vízszintes lépcsőfelületek 
kimunkálása a padlókéval analóg módon 
történik.

A lépcsők lehető legjobb lezárásához 
használjon záróprofilokat, jelölje be és meg-
felelően rögzítse azokat egy fúrógéppel.

A lépcső alakításánál mindig a függőleges 
felületekkel kezdjen. A megmunkálás a 
fali területekével analóg módon történik. 
Először alapozza a függőleges lépcsőfelüle-
teket a PROBAU Kötőanyag falra termék-
kel (lásd a fali munkák 4. és 9. pontját).

A PROBAU Kavicsalapozó padlóra teljes 
megszáradása után adagonként hordja fel 
és tömörítse a PROBAU Kavicsszőnyeg és 
a PROBAU Kötőanyag padlóra keverékét. 
A keverés úgy történik, mint a padlómun-
káknál (3. és 4. pont).

2 nap után a vízszintes felületek is kikemény-
edtek. A lépcső most teljesen terhelhető és 
használatra kész.


