
www.probau.eu

Nur im

PROBAU Yapı Malzemeleri 
Eviniz için marka kalitesi
PROBAU, çok sayıda yenileme ve inşaat uygulamaları ile evlerin-
deki tamir ve yenileme işlerini kendileri yapanlar için, her zaman 
güvenebileceğiniz, profesyonel kalitede çok geniş bir ürün yelpazesi 
sunmaktadır. 

ÜCRETSİZ ÇAĞRI MERKEZİ 0800 - 3905000
Pazartesi - Cuma saat 9.00 - 18.00 arası

Evinizin uzmanı!

Duvar macunlama

Mükemmel ve pürüzsüz 
 duvarlar

İhtiyacınız olan her şey:

İnşaat alçısı
Yalancı mermer ve kabartma çalışmaları ile prizler yerlerine oturtulurken, 
dübel delikleri, çatlak ve deliklerin doldurulması veya engebeli yerlerin 
düzeltilmesi gibi çok sayıda uygulama alanında kullanılır. İç mekanlar ve 
mineral zeminlerde kullanılmak üzere uygundur.

Sarfi yat: Uygulama ve tabaka kalınlığına göre değişir.

Teslimat Şekli: 1,5 kg torba, 5 kg torba, 15 kg torba

Duvar ve yüzey macunu
Engebeli yerlerin düzeltilmesi, delik ve patlayan yerlerin kapatılmasında 
kullanılan, kolay işlenme özelliklerine sahip çimento macunu. Tutamakların 
montajı, el ve modelleme işleri için de uygundur. İç ve dış mekanlarda 
kullanılabilir.

Her 1 mm tabaka kalınlığı için, m2 başına yaklaşık 1,4 kg gereklidir.

Teslimat Şekli:  5 kg torba, 10 kg torba 

Yüzey ve düzleştirme macunu
Tüm mineral zeminlerde düzleştirme ve dolgu macunu olarak,
ince sıva uygulamaları, düzeltme çalışmaları ve delik doldurma işleri, alçı 
ve alçı levhaların birleştirilmesi çalışmalarında kullanılmak üzere uygundur. 
Ürün, ayrıca,
hazır beton parçalarının derzlenmesi, engebeli yerlerin 
tesviye edilmesi, tutamak veya priz vb. montajı ile
el ve modelleme işlerinde kullanılmak üzere de uygundur. İç mekanlar için.

Sarfi yat: Her 1 mm tabaka kalınlığı için, m2 başına yaklaşık 0,9-1,0 kg 
gereklidir. 

Teslimat Şekli: 1,5 kg torba, 5 kg torba
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Gerekli araç ve gereçler: 
Propert’te   ipuclarI:

Sıvanın düz olup olmadığını su terazili 
mastar ile kontrol edin.

Daha sonra, bir çelik perdah malası ile du-
var ve yüzey macunu çekilip, düzeltilir. 

Yüzey ve düzleştirme macununu işlene-
bilecek kıvamda karıştırın ve çelik perdah 
malası ile çekin. 

İç duvarın macunlama işi bitti. Şimdi 
badana işleri ve elektrik tesisatı montajına 
başlanabilir.

Duvarlar pürüzsüz 
olmak 
zorundadır ...

Faydalı bilgiler:  Düz bir sıva yüzeyinin elde edilebilme-
si için, zeminde, anolar kullanabilirsiniz. Bu anolar, şakulde olmalıdır. 
Ano aralıkları, su terazili mastarın uzunluğuna göre, yeterli oranda bir 
mesnet sağlanacak şekilde seçilmelidir. Sıva; bu anoların yardımıyla, 
yatayda ve düşeyde düz olacak şekilde çekilir. Anolar, sıva çekildikten 
sonra sökülür. Çukurlar, daha sonra doldurulup, düzleştirilir.

... ve bunu başarmak kendi elinizdedir.   
 PROBAU inşaat alçısı, yüzey ve  düzleştirme 
macunu ve duvar ve yüzey macunu ile 
 mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz. 
Uygun PROBAU ürünlerini, BAUHAUS yapı 
marketinizden tedarik edebilirsiniz.

–  Fırça veya duvar 
kağıdı fırçası

– Alçı kabı
– Spatula
– Harç kovası

–  Perdah malası ve 
duvarcı malası

–  Su terazili 
mastar


