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Materiały budowlane   
markowej jakości do zastosowań domowych

PROBAU oferuje szeroką gamę produktów przydatnych do  różnych 
celów w majsterkowaniu oraz pracach remontowych i budowlanych. 
Na ich profesjonalnej jakości można zawsze polegać. 

INFOLINIA 0800 - 3905000
Bezpłatne połączenia pn-pt 9:00–18:00

Twój Specjalista – Twój dom!

Z myślą o lepszej 
 przyczepności
Decydującym czynnikiem 
jest podłoże

Wszystko, czego potrzebujesz:

Grunt kwarcowy
Gotowy do użycia grunt kwarcowy, zapewniający optymalne przyleganie 
do gładkich, niechłonnych powierzchni (np. płytka do płytki). Może być 
stosowany na ścianach i podłogach, wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Zużycie: w zależności od właściwości podłoża około 0,2 kg/m2.

Forma dostawy: wiaderko 1 kg, wiadro 7 kg

Środek głęboko gruntujący
Gotowy do użycia środek gruntujący zwiększający przyczepność zaprawy 
do podłoża oraz wzmacniający podłoże.  
Do zastosowań wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Zużycie: w zależności od chłonności podłoża około 0,1–0,25 l/m2.

Forma dostawy: wiaderko 1 l, wiadro 2,5 l, wiadro 5 l

Emulsja przyczepna
Gotowa do użycia emulsja poprawiająca przyczepność, zwiększająca 
elastyczność i zapewniająca wodoodporność zaprawy cementowej oraz 
służąca jako warstwa pośrednia do nakładanych później powłok. Nadaje 
się do zastosowań wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Zużycie: Jako warstwa pośrednia lub środek gruntujący około 0,2 l/m2.

Forma dostawy: wiaderko 1 l, wiadro 5 l

Preparat do usuwania pozostałości cementu
Specjalny środek czyszczący do usuwania pozostałości wapna i cementu 
z powierzchni murowanych i betonowych.

Zużycie: w zależności od rodzaju pracy około 0,10–0,15 l/m2.

Forma dostawy: wiaderko 1 l, kanister 5 l



Narzędzia potrzebne do wykonania pracy:

Budować na do-
brym gruncie …

Dobrze wiedzieć: Przy silnie kruszącym się lub nie-
dostatecznie nośnym podłożu należy całkowicie usunąć luźne 
fragmenty, ponieważ do takiego podłoża następne warstwy nie 
miałyby odpowiedniej przyczepności.

Aby podłoże dobrze trzymało się górnej powłoki, często wymagane 
jest stosowanie środków gruntujących i poprawiających przyczepność.

Gotowy do użycia środek gruntujący niezawierający  rozpuszczalników 
ze specjalnymi adhezyjnymi dodatkami kwarcowymi. Grunt  kwarcowy 
PROBAU można nanosić pędzlem lub wałkiem, jest łatwy w uży-
ciu i szybko wysycha. Nanoszony jest jako warstwa pośrednia na 
gładkie, niechłonne podłoża (np. płytki, stare okładziny ceramiczne, 
gładki  beton szalunkowy), a także pod płytki, masy wyrównawcze 
i w  połączeniu z późniejszym uszczelnieniem spoin przy podłogach na 
zewnątrz budynków. Zastosowanie znajduje także na sztywnych pod-
łożach drewnianych w pomieszczeniach oraz na starych, przywartych, 
wodoodpornych pozostałościach kleju do wykładzin.

Środek głęboko gruntujący PROBAU jest stosowany do 
 gruntowania silnie chłonnych powierzchni, aby wyregulować ich 
chłonność. Stosowne podłoża to tynk, beton, obmurze i płyty 
 gipsowo-kartonowe. Wzmacnia on łatwo kruszące się podłoża. 
Do zastosowań wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Emulsja przyczepna PROBAU to skuteczny preparat na bazie 
tworzywa sztucznego, niezawierający rozpuszczalników. Jest  gotowa 
do użytku i poprawia wodoodporność zaprawy. Jeśli zostanie użyta 
do gruntowania, bardzo zwiększa siłę wiązania między podłożem 
a zaprawą. Emulsja przyczepna nadaje się do robót wewnątrz jak 
i na zewnątrz.

Preparat do usuwania pozostałości cementu PROBAU bez 
trudu usuwa wykwity i naddatki cementu z obmurza i betonu. 
Ponadto można także łatwo usunąć drobne zabrudzenia. 

… wewnątrz i na zewnątrz budynków 
 połączenie między podłożem a dalszą 
 konstrukcją musi być „mocne”. Podkład 
reagujący, środek głęboko gruntujący lub 
emulsja przyczepna PROBAU ze specjalistycz-
nego centrum  BAUHAUS będzie najlepszą 
bazą dla  późniejszej powłoki. 

–  rękawice 
 gumowe

– szpachla
– wiadro

–  pędzel / pędzel 
ławkowiec

– gąbka
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