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Oldószermentes hézagtömítő anyag bel- és kültérre. UV-ellenálló.  
 
Felhasználás: 
Repedések zárásához és beton, falazat, vakolat, fém, fa stb. közti hézagok, 
fugák szigeteléséhez. Különösen alkalmas csatlakozóhézagokhoz pl. ablakok, 
ajtókeretek és falazatok között.  
A teljes száradás után a kereskedelemben kapható legtöbb diszperziós 
festékkel átfesthető.  
 
Feldolgozás: 
Gyúrja át alaposan a tubust a használat előtt. A PROBAU Repedés- és 
hézagtömítő használatra kész és közvetlenül feldolgozható. Húzza le az 
anyagot lehetőség szerint a bőrösödési idő alatt nedves állapotban. A száradás 
után a massza csiszolható, fúrható, kaparható, átfesthető és ragasztható. 
Maximális rétegvastagság simítási menetenként kb. 10 mm. 
 
Aljzat: 
Az aljzatnak szilárdnak, tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie. 
Távolítsa el alaposan az aljzatról a laza anyagokat (mint pl. tapétákat) és a nem 
tapadó mázakat. Kezelje elő az erősen porózus aljzatokat egy 1 rész Repedés- 
és hézagtömítőből és 2 rész vízből kevert alapozóval. 
 
Fontos tudnivalók: 
Nem alkalmas PP, PE, teflon, terméskő és bitumen-aljzatokhoz valamint folyamatos vízterhelésnek kitett 
területekhez. 
 
Feldolgozási hőmérséklet: 
+5 °C-tól 40 °C-ig. 
 
Bőrképződési idő: 
kb.    10–15 perc 
 
Kikeményedési idő: 
A rétegvastagságtól, hőmérséklettől és a levegő nedvességétől függően. 
 
Felhasználás: 
A felhordás jellegétől és a rétegvastagságtól függően. 
 
Irányelvek és vizsgálatok: 
MSZ EN 15651 – 1. rész szerint bevizsgálva: F-INT-EXT 
További információ a teljesítménynyilatkozathoz a www.probau.eu oldalon 
 
Tárolás: 
Száraz és fagymentes (nem hidegebb, mint +5 °C) helyen.  
 
Szín: 
fehér 
 
Tartalom: 
250 ml 
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Minimális eltarthatóság: 
Felbontatlan eredeti csomagolásban a gyártási időtől számítva 24 hónap, lásd a csomagolás feliratát. 
 
Ártalmatlanítás: 
Csak a maradéktalanul kiürített tartály alkalmas újrahasznosításra.  
 
 
Összetevők: 
Izotiazolinon-okat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Tanácsadás a szerviz-hotline-on: +49 (0) 541 601-
601. 
 
Óvintézkedésre figyelmeztető mondatok: 
Allergiás reakciót válthat ki. Nem kerülhet gyermek kezébe. A feldolgozás és a száradás alatt szellőztessen 
alaposan. Kerülje a feldolgozás alatt az étkezést, ivást és dohányzást. Szembe vagy bőrre jutás esetén 
azonnal, alaposan ki illetve le kell öblíteni vízzel. Nem alkalmas élelmiszer- vagy ivóvíz mellett történő 
alkalmazásra. Biztonsági adatlap kérésre kapható. 
 
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:  
Szerviz-hotline:  0049 (0) 180/3 000 462   
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