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Kiváló, egykomponensű, szilikon alapú (ecetsavasan térhálósodó), elasztikus hézagtömítő 
anyag bel- és kültéri használatra. Cinnmentes és emissziószegény. 
 
Rendeltetése: 
A PROBAU Szaniterszilikon eco-t előszeretettel használják a szaniterhelységek tágulási 
hézagaihoz (fürdőkádak, mosdó- és WC-kagylók tömítésére), valamint sokoldalú tömítő 
fugamasszaként csempéken. Továbbá a PROBAU Szaniterszilikon eco alkalmas 
csatlakozóhézagokhoz az építés területén. A hézagtömítő anyag sokféle aljzaton tapad, 
üvegen, mázas felületeken, zománcon, porcelánon, csempén. Akril fürdőkádak és 
zuhanyozótálcák hézagjainak tartós tömítéséhez a PROBAU szilikon-előbevonat 
használatát javasoljuk. 
 
Feldolgozás: 
Vágja fel a kupakot a kartus felső végénél a menet előtt. Csavarja fel a kinyomócsúcsot és 
vágja fel a fugaszélességnek megfelelően. A PROBAU Szaniterszilikon eco-t 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 alkalmas szerszámmal (PROBAU Fuga finish). 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 Szaniterszilikon eco nem alkalmas betonon, terméskövön, 
ólmon, rézen, horganyzott acélon való használatra. Ne használja akváriumépítésre. Fémekre korrozívan hat. 
 
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 PROBAU szilikon alapmázzal 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.  
 
Feldolgozási / kikeményedési idők és hőmérsékletek: 
+5 °C-tól +40 °C-ig (optimálisan +5 °C-tól +20 °C-ig). Kikeményedés: 2 mm/nap (víz leadásával) 
 
Bőrképződési idő: 
kb. 5-10 perc után 
 
Hőállóság: 
kb. -40 °C-tól +180 °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-EXT-INT-CC; 2. rész: Üveg G-CC-20LM; 3. rész: Szaniter: 
S-XS 1  
GEV EMI-kód EC 1plus; TÜV Rheinland által tanúsítva 
További információ a teljesítménynyilatkozathoz a www.probau.eu oldalon 
 
Tárolás: 
Száraz, hűvös, fagymentes helyen  
 
Minimális eltarthatósági idő:  
Felbontatlan eredeti csomagolásban a gyártási időtől számítva 24 hónap, lásd a bélyegzőfeliratot. 
 
Csomagolás: 
310 ml kartus 
 
Színek: 
átlátszó, fehér, szürke, barna, antracit, bazalt, bézs, karamell, manhattan, ezüstszürke, cementszürke  
 
Ártalmatlanítás: 
Csak a maradékoktól megszabadított csomagolást adja az újrahasznosításba. Az anyagmaradékokat a helyi 
veszélyes hulladékot gyűjtő telepen lehet leadni. AVV-hulladék-kód 080410 
 
Összetevők: 
Biocid/gombaölő hatóanyagokat tartalmaz (2-oktil-2H-izotiazolinon-3-on). Allergiás reakciót válthat ki. 
Tanácsadás a szerviz-hotline-on: +49 (0) 541 601-601. 
 
Óvintézkedésre figyelmeztető mondatok: 
Allergiás reakciót válthat ki. Amennyiben orvosi tanács szükséges, tartsa készenlétben a csomagolást vagy 
a címkét. Nem kerülhet gyermek kezébe. Ne engedje szembe, bőrre vagy a ruházatra kerülni. Kizárólag jól 
szellőző helyiségben használható. Biztonsági adatlap kérésre kapható. 
 
Megjegyzés: 
Ecetsavasan térhálósodó. (A kikeményedés alatt ecetsav kiválasztódása) 
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   
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