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BAUHAUS GmbH & Co. KG Rhein-Main-Neckar, Bohnenbergerstraße 17, 68219 Mannheim

Nur im

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!

Murowanie ścian

Aby jak najdłużej było 
 przyjemnie spojrzeć na 
 wymurowaną ścianę …

Wszystko, czego potrzebujesz:

Zaprawa murarska i tynkarska

Zaprawa murarska i tynkarska znajduje wszechstronne zastosowanie jako 
zaprawa wapienno-cementowo, która może służyć zarówno do murowa-
nia, jak i tynkowania spryskanych uprzednio ścian wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. Nadaje się zwłaszcza do prac naprawczych.

Zużycie:
W przypadku użycia jako zaprawy tynkowej na warstwę o grubości 10 mm 
zużycie wynosi około 15 kg/m².  
W przypadku użycia jako zaprawy murarskiej zużycie zależy od formatu 
kamienia.  
Przy zastosowaniu kamieni 2 DF i szerokości ściany 11,5 cm wymagane są 
około 32 kg/m².

Forma dostawy: torba 10 kg

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa to wszechstronna zaprawa do murowania, 
 tynkowania i remontowania przy wysokich obciążeniach. Nadaje się do 
wznoszenia cokołów i ścian pod powierzchnią ziemi. Dzięki  wysokiej 
 wytrzymałości na uderzenia nadaje się szczególnie na tynkowane 
 powierzchnie odporne na czynniki mechaniczne i atmosferyczne. 
Do zastosowań wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Zużycie:
W przypadku użycia jako zaprawy tynkowej na warstwę o grubości 10 mm 
zużycie wynosi około 15 kg/m². W przypadku użycia jako zaprawy murar-
skiej zużycie zależy od formatu kamienia. Przy zastosowaniu kamieni 2 DF 
i szerokości ściany 11,5 cm wymagane są około 32 kg/m².

Forma dostawy: torba 10 kg
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Narzędzia potrzebne do wykonania pracy:
Rada PROBERTA :

Nałożyć jedną warstwę zaprawy napraw-
czej na betonowy fundament. W każdym 
narożniku umieścić cegłę wapienno-pia-
skową. Za pomocą liniału i poziomnicy 
sprawdzić, czy przebieg jest poziomy.

Aby murować na pełną spoinę, należy 
obficie nakładać zaprawę murarską PRO-
BAU lub zaprawę murarską i tynkarską 
PROBAU na wierzch kamienia. Kamień kła-
dziony jest następnie na zaprawie. Grubość 
spoiny poziomej wynosi około 12 mm, 
szerokość spoiny pionowej wynosi około 
10 mm. Zgarnąć wyciśniętą zaprawę.

Ten mur ogrodowy łączony jest za pomocą 
cegieł połówkowych, co oznacza że spoiny 
pionowe wystają poza szerokość kamienia.

Aby zachować równość ściany, należy 
napiąć sznurek ciesielski.

Wbić kotwy murarskie w wywiercone 
wcześniej otwory na kołki i zamurować 
fugi nowego obmurza. W ten sposób 
powstanie połączenie ze ścianą domu.

Rozrobić zaprawę cementową PROBAU 
z wodą w beczce na zaprawę do konsy-
stencji odpowiedniej do użytku. Pracę tę 
ułatwia mieszadło zaprawy.

W celu przygotowania do późniejszego fu-
gowania, po zakończeniu prac murarskich 
(przed stwardnieniem) należy wydrążyć 
w spoinach stykowych i poziomych 
gładkie rowki o głębokości przynajmniej 
15 mm, używając gładzika.

Kamienie o wysokiej chłonności, jak ta ce-
gła wapienno-piaskowa, należy namoczyć 
przez zanurzenie. Poprawi to przyczepność 
między zaprawą a kamieniem.

Dobra zaprawa, 
dobre mury

Dobrze wiedzieć:  Mur ogrodowy musi zostać 
 wykonany w zgodzie z przebiegiem granic działki oraz obowiązujący-
mi przepisami (np. maksymalna dopuszczalna wysokość, miejscowe 
wymogi estetyczne dotyczące wyboru materiałów itp.).  Planowane 
prace należy uzgodnić z sąsiadami.

Aby solidnie wykonać mur ogrodowy, 
 najlepiej użyć zaprawy cementowej PROBAU 
lub zaprawy murarskiej i tynkarskiej PROBAU. 
Wybierz wysokiej jakości produkty PROBAU, 
które można nabyć wyłącznie w specjalistycz-
nym centrum BAUHAUS.

• kubeł na zaprawę
• mieszadło ręczne
• kielnia murarska
• paca stalowa
•  tarcza z gumy 

porowatej
• paca z gąbką

• pędzel ławkowiec
• poziomnica
• łata tynkarska
• miara składana
• miotła uliczna
• gładzik
• młotek




