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Használatra kész simítószer szilikon és más tömítőanyag számára (pl. 
MS polimerek). Érezhetően javítja a simíthatóságot a fugák jobb 
kinézetért. Nagyon jó összeférhetőség lakkrendszerekkel és 
műanyagokkal. Minimálisra csökkenti a simítóanyag foltképzésének 
veszélyét. Nem kerül sor a frissen felvitt tömítőanyagok elszíneződésére 
és kimosására. 
 
Felhasználás: 
A PROBAU Fuga finish ideális frissen feldolgozott fugafelületek 
simítására anélkül, hogy a tömítőanyag-felület károsodást szenvedne. 
Csak hígítatlanul használja. 
 
Feldolgozás: 
Porlassza fel a PROBAU Fuga finish-t takarékosan tömítőanyagra 
valamint a simítóeszközre. Csak hígítatlanul és mindig a bőrösödés 
kezdete előtt használja. Ezt követően a simítóeszközzel simítsa el a 
tömítőanyagot. A tökéletes fuga-kinézet érdekében azt ajánljuk, hogy a 
hézagoldalakat előtte ragasszal le ragasztószalaggal. A 
ragasztószalagot az elsimítás után azonnal távolítsa el. El kellene kerülni 
a simítószer maradványokat a friss fugán, bizonyos körülmények közt ez 
optikai hibákat okozhat. A felesleges simítószert a megszáradás előtt 
távolítsa el tiszta vízzel. 
 
Fontos tudnivalók: 
Fekvő fugák esetében a PROBAU Fuga finish nem gyűlhet fel a fugák 
mélyedéseiben (foltképződés veszélye). 
 
Körültekintés szükséges a márvány- és terméskő-burolatok esetén, mivel a simítószer bejuthat a pórusokon 
át ezekbe az anyagokba és ez nemkívánatos foltképződéshez vezethet. Ezért a feldolgozás után azonnal 
távolítsa el alaposan a fennmaradt simítószer-maradványokat. 
 
Ajánlatos kritikus aljzatokon egy összeférhetőségi tesztet végezni. Nem ajánlott további szappanok és 
mosogatószerek használata a tömítőanyagok simításához. Ezek általában tartalmaznak olyan tisztításhoz 
szánt adalékanyagokat, melyeknek negatív hatása lehet a tömítőanyagra és a fuga kinézetére. 
 
Műszaki adatok: 
Vegyi bázis: vizes tenzidoldat 
Szín: Színtelen 
Viszkozitás 23 °C-on (EN 12092): vízhíg 
Sűrűség (EN ISO 2811-2): kb. 1.000 g/l 
 
Tárolás: 
Száraz és fagymentes (nem hidegebb, mint 5 °C) helyen.  
 
Minimális eltarthatóság: 
Felbontatlan eredeti csomagolásban a gyártási időtől számítva 36 hónap, lásd a csomagolás feliratát. 
 

 
Tartalom: 
250 ml 
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Ártalmatlanítás: 
Csak a maradéktalanul kiürített tartály alkalmas újrahasznosításra.  
 
Alkalmazástechnikai hibákért és azok következményeiért nem vállalunk felelősséget. 
 
Megjegyzés: 
Tartsa be a csomagoláson található utasításokat. 
Állításaink széles körű vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Nem vonatkoztathatók minden 
felhasználásra. Ajánlatos ezért adott esetben alkalmazási próbát végezni. Fenntartjuk a műszaki változtatás 
jogát a fejlesztés keretében. Egyebekben általános üzleti feltételeink érvényesek. 

További felvilágosítás:  
Szerviz-hotline:  0049 (0) 180/3 000 462   
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