
 
 
 
 
 
 
 

Kötőanyag falra 
 
Rendeltetése:  
Használatra kész, oldószermentes kötőanyag. Alapozóként is használható. A 
PROBAU Kavicsszőnyeg felhasználáshoz falon. 
 
Kötőanyagként: A PROBAU Kavicsszőnyeggel elkeverve fény- és kopásálló 
falburkolat keletkezik. Falburkoláshoz bel- és kültérben. Szélfelhajtáshoz 
balkonokon, teraszokon és lépcsőkön. 
 
Alapozóként: Megszilárdítja építőanyagok felületét és hordképes aljzatot 
képez a rákerülő rétegek számára. Enyhe szagú és átlátszóan szárad. A 
szerszámokat a munka után azonnal meg kell tisztítani vízzel. 
 
Aljzat: 
Az aljzatnak szilárdnak, hordképesnek, száraznak, portól és más tapadáscsökkentő anyagtól mentesnek kell 
lennie. Alkalmas olyan aljzatokra, mint a beton, a vakolóhabarcs, a gipszvakolat, a pórusbeton és hasonlók. 
Egyenetlen aljzatokat előbb ki kell egyenlíteni a megfelelő PROBAU spatulyázóanyaggal. 
 
Feldolgozás: 
Alapozókénti használathoz tegyen 0,5 kg-ot egy tiszta vödörbe. Hordja fel az aljzatra egy hengerrel vagy 
ecsettel. Csak annyi kötőanyagot kenjen fel, amennyit a bőrösödés beálltáig a PROBAU Kavicsszőnyeggel 
megmunkál. Kötőanyagkénti használathoz folyassa a maradék 2,5 kg-ot maradék nélkül a PROBAU 
Kavicsszőnyeg 20 kg-os vödrébe és intenzíven keverje össze homogénre lassú járású keverővel. 
Alkalmazás mindig a PROBAU Kavicsrögzítő falra termékkel együtt. A keveréket a nedveset a nedvesre 
elvet követve dolgozza rá egy simítókanállal az előbb felvitt alapozásra, kb. 8 mm rétegvastagságban, ossza 
el egyenletesen és simítsa. Nem alkalmas tartósan nedves helyekre. A teljes átszáradásig óvja a víztől. 
Csak +10 °C és +30 °C közötti feldolgozási hőmérsékleten használja.  
 
Felhasználás: 
Alapozóként: 0,5 kg kb. 1,75 m²-re elegendő. 
Kötőanyagként: 2,5 kg kb. 1,75 m²-re elegendő. 
 
Tárolás: 
Szárazon és szakszerűen. 
 
Kiszerelés: 
3 kg-os vödör. 
 
Állításaink széles körű vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Nem vonatkoztathatók minden 
alkalmazásra. 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   
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