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Rendeltetése:  
A PROBAU Zuhanyszigetelő-máz oldószermentes, használatra kész, ecsetelhető, hengerezhető és 
spatulyázható szigetelőanyag. A zuhanyszigetelő-máz megkötött állapotban vízzáró és szilikontűrő. A 
feldolgozásnál szagtalan és gyorsan szárad. Szakszerű felületi szigetelésre csempe és lapburkolat alatt 
szaniter- és nedves helyiségekben, a víz felé eső oldalon. 
 
Műszaki adatok: 
Feldolgozási hőmérséklet: min. +5 °C 
Szárazréteg-vastagság: 0,8 mm 
Nedvesréteg-vastagság 1,1 mm 
 
Aljzat: 
Az aljzatnak szilárdnak, hordképesnek, síknak, valamint olajtól, zsírtól, portól és átmenő repedésektől 
mentesnek kell lennie. Nedvszívó aljzatokat elő kell kenni (zuhanyszigetelő, vízzel 1:1 arányban hígítva). Az 
egyenetlenségeket a kivitelezés előtt a PROBAU Betonspatulyázó- és javítómasszával egalizálni kell. 
 
Feldolgozás: 
Használat előtt jól fel kell keverni a PROBAU zuhanyszigetelő-mázt és műszálas vagy bárányszőr 
festőhengerrel, ecsettel vagy kenőkefével két-három rétegben, vastagon és egyenletesen fel kell hordani. 
Minden rétegnek száradni kell, mielőtt a következő réteg rá kerül. Minden repedésveszélyeztetett helyen, 
például sarkokban, fal és padló találkozásainál, csőátvezetéseknél stb., ajánlatos PROBAU Zuhanyszigető-
szalag és/vagy PROBA Fali csőmandzsetta beépítése. Kb. 2 óra száradási idő után kerámiaburkolat 
ragasztható fel a PROBAU Flexragasztóval a PROBAU Zuhanyszigetelő-mázra. 
 
Megjegyzés a követő munkákhoz: 
Kb. 2 óra száradási idő után kerámiaburkolat ragasztható fel flexragasztóval a zuhanyszigetelő-mázra. 
 
Munkaeszközök tisztítása: 
A szerszámokat és az elszennyeződött helyeket a használat után azonnal le kell mosni vízzel. 
 
Száradási idő: 
A száradási idő +20 °C és 50 % rel. légnedvesség mellett kb. 2 óra. 
 
Felhasználás: 
A felület minőségétől függően kb. 1-2 kg/m² (2-, ill. 3-szori bevonás). 
 
Tárolás: 
Szárazon és szakszerűen. 
 
Kiszerelés: 
4 kg-os vödör. 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: 
A műszaki adatok 20 °C-ra / 50 % rel. légnedvességre vonatkoznak. 
 
Tartsa be a vödrön található biztonsági utasításokat. 
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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   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
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