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Állékony, használatra kész, egykomponensű szilikon tömítőanyag (semlegesen térhálósodó), 
nagyon kis mértékben zsugorodó, különösen elszíneződésre érzékeny terméskövekhez. Kül- 
és beltérre.  
 
Rendeltetése: 
Terméskövek, pl. gránit, homokkő, márvány, kvarcit stb. közti csatlakozó és tágulási hézagok 
tömítéséhez. Betonhoz, vakolathoz, kerámiához, fémhez és üveghez csatlakozó hézagok 
tömítéséhez is. A PROBAU Terméskőszilikont fürdőkben, zuhanyozókban, konyhákban, 
bejárati csarnokokban és lépcsőknél használják. 
 
Feldolgozás: 
Vágja fel a kupakot a kartus felső végénél a menet előtt. Csavarja fel a kinyomócsúcsot és 
vágja fel a fugaszélességnek megfelelően. A PROBAU Terméskőszilikon 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 simítsa el egy megfelelő szerszámmal. 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: Simítószer felhasználása során fellépő vízcsíkokat a tömítés után azonnal el kell távolítani. 
Amennyiben egy későbbi időpontban kerül sor a tisztításra, tartós fátyol maradhat vissza. A használat előtt 
előzetes kísérletekkel bizonyosodjon meg az olyan környező felületekkel való alkalmasságról, mint a 
terméskő és a fa. 
  
Aljzat:  
A hézagoldalaknak száraznak, tisztának-, olaj- és zsírmentesnek, valamint hordképesnek kell lenniük. 
Megjegyzés: A PROBAU Terméskőszilikon nem tapad olyan anyagokon, mint kátrány, bitumen, gumi, teflon 
és polietilén. Az alkalmazás előtt ajánlatos a tapadást ellenőrizni. 
 
Felhasználás: 
Elegendő kb. 8-9 m-hez 6x6 mm széles és mély fuga esetén.  
 
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 +180 °C-ig. 
 
Megengedett teljes alakváltozás: 
25% 
 
Tűzeseti viselkedés: 
E osztály 
 
Irányelvek és vizsgálatok: 
MSZ EN 15651 – 1. rész szerint bevizsgálva: F-INT-EXT-CC; 2. rész: Üveg G-CC-20LM; 3. rész: Szaniter: 
S-XS 1  
További információ a teljesítménynyilatkozathoz a www.probau.eu oldalon 
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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, bazalt, antracit, bézs 
 
Ártalmatlanítás: 
Csak a maradékoktól megszabadított csomagolást adja az újrahasznosításba. Az anyagmaradékokat a helyi 
veszélyes hulladékot gyűjtő telepen lehet leadni. 
 
Összetevők: 
2-oktil-2H-izotiazol-3-on-t (OIT) 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. Ez a termék egy biocid terméket tartalmaz a száraz réteg védelme miatt. 
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 


