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Állékony, használatra kész, egykomponensű szilikon tömítőanyag (semlegesen 
térhálósodó), bel- és kültéri használatra. Nagyon jó tapadási értékek sok műanyagon és 
cementes szerkezeti elemen. 
 
Rendeltetése: 
Az üvegépítésben és ablakgyártásban eltömítésre, valamint fa- műanyag- és 
fémablakoknál a csatlakozóhézagok tartósan rugalmas tömítéséhez. Különböző 
épületrészek közti csatlakozóhézagok tömítéséhez. Tapad üvegen, fémen, fán, valamint 
kemény PVC-n és alkalikus aljzatokon, pl. betonon és falazaton. Sok alapon tapad 
előbevonat nélkül. 
 
Feldolgozás: 
Vágja fel a kupakot a kartus felső végénél a menet előtt. Csavarja fel a kinyomócsúcsot és 
vágja fel a fugaszélességnek megfelelően. A PROBAU Építési- és ablakszilikont kézi 
kinyomópisztollyal vagy préslég-pisztollyal lehet feldolgozni. Fecskendezze be a 
hézagtömítő anyagot a fugába résmentesen. Mélyebb fugák háttértöltését alkalmas 
habanyaggal végezze. A szilikon tömítőanyagot a bőrösödés előtt alkalmas szerszámmal és Probau Fuga 
finish-sel simítsa el. Az alacsony hőmérsékletek és a nedves aljzatok lassítják a kikeményedést. A 
felesleges tömítőanyagot és ragasztószalagokat az elsimítás után azonnal távolítsa el. Kikeményedett 
fugaanyagot már csak mechanikusan lehet eltávolítani. Ugyanez érvényes a szerszámok esetében is. 
Megjegyzések: Nem átfesthető. A PROBAU Építési- és ablakszilikon nem alkalmas terméskövön való 
felhasználásra. Ne használja akváriumépítésre. 
 
Aljzat:  
A port, laza anyagokat, tapétákat, zsírt, viaszt és nem tapadó mázakat távolítsa el alaposan az 
aljzatról/tapadó felületről. Tegye érdessé a sima felületeket, az erősen nedvszívó aljzatok esetén készítse 
elő a ragasztandó felületet szilikon primer-rel, ill. erősítse meg azt. 
Megjegyzés: A tapadástaszító műanyagok, mint pl. a polietilén, teflon és bitumen tartalmú aljzatok nem 
alkalmasak ragasztandó felületnek. 
 
Felhasználás: 
Elegendő kb. 8-9 m-hez 6x6 mm széles és mély fuga esetén.  
 
Bőrképződési idő: 
kb. 10-15 perc után 
 
Feldolgozási / kikeményedési idők és hőmérsékletek: 
+5 °C-tól +40 °C-ig (optimálisan +5 °C-tól +20 °C-ig). Kikeményedés: kb. 2 mm/nap. 
 
Hőállóság: 
kb. -40 °C-tól +120 °C-ig. 
 
Megengedett teljes alakváltozás: 
25% 
 
Tűzeseti viselkedés: 
E osztály 
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Irányelvek és vizsgálatok: 
MSZ EN 15651 – 1. rész szerint bevizsgálva: F-INT-EXT; 2. rész: Üveg 
További információ a teljesítménynyilatkozathoz a www.probau.eu oldalon 
 
Tárolás: 
Száraz, hűvös, fagymentes helyen  
 
Minimális eltarthatósági idő:  
Felbontatlan eredeti csomagolásban a gyártási időtől számítva 18 hónap, lásd a bélyegzőfeliratot. 
 
Csomagolás: 
310 ml kartus 
 
Színek: 
átlátszó, fehér, szürke, bézs, antracit, sötét tölgyszín, fenyő, sötétbarna, bükk, világos tölgyszín 
 
Ártalmatlanítás: 
Csak a maradékoktól megszabadított csomagolást adja az újrahasznosításba. Az anyagmaradékokat a helyi 
veszélyes hulladékot gyűjtő telepen lehet leadni. 
 
Összetevők: 
Ez a termék 3-(trietoxi-szilil) propilamint tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Tanácsadás a szerviz-
hotline-on: +49 541 601-601. Biztonsági adatlap kérésre kapható. 
 
Óvintézkedésre figyelmeztető mondatok: 
Nem kerülhet gyermek kezébe. Amennyiben orvosi tanács szükséges, tartsa készenlétben a csomagolást 
vagy a címkét. Ne engedje szembe, bőrre vagy a ruházatra kerülni. Kizárólag jól szellőző helyiségben 
használható. 
 
Megjegyzés: 
Alkalmazástechnikai hibákért és azok következményeiért nem vállalunk felelősséget. 
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:  
Szerviztelefon:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 

D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


