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Kiváló, egykomponensű, rugalmas, szilikonbázisú (ecetsavasan térhálósodó), nagyon kis 
mértékben zsugorodó hézagtömítő anyag. Kül- és beltérre. Cinnmentes és 
emissziószegény. 
 
Rendeltetése: 
PROBAU Konyha- és fürdőszoba szilikon eco alkalmas szaniterek és vizes helyiségek 
területén hézagok szigetelésére, mint pl. akrilkádak, zuhanytálcák, mosdókagylók és 
csempézett falak szigetelésére, járólapok és csempék szélszigetelésére. Csatlakozási, 
tágulási és sarokfugák, valamint mosogató kagylók és konyhai bútorok szigetelésére. 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: 

1. Húzza le a zárókupakot. 
2. Törje ki a biztosítónyelvet. 
3. Csavarja az adagolófejet a kívánt nyomásig a MAX irányába 
4. Nyomja meg az adagolókart az anyag kinyomásához 
5. Használat után forgassa el a MIN irányába. Távolítsa el az esetleges 

termékmaradékokat a fúvóka hegyéről és helyezze vissza a zárókupakot. 
 
Fecskendezze be a Probau Konyha- és fürdőszoba szilikon eco-t a fugába résmentesen. Mélyebb fugák 
háttértöltését alkalmas habanyaggal végezze. A szilikon tömítőanyagot a bőrösödés beállta előtt alkalmas 
szerszámmal és PROBAU Fuga finish-sel simítsa el. 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 Konyha- és fürdőszoba szilikon 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 szilikon primer-rel, ill. erősítse meg azt. 
Megjegyzés: A tapadástaszító műanyagok, mint pl. a polietilén, teflon és bitumen tartalmú aljzatok nem 
alkalmasak ragasztandó felületnek. 
 
Felhasználás: 
Elegendő kb. 5-6 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)  
 
Hőállóság: 
kb. -40 °C-tól +180 °C-ig. 
 
Megengedett teljes alakváltozás: 
25% 
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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  
GEV EMI-kód EC 1plus 
További információ a teljesítménynyilatkozathoz a www.probau.eu oldalon 
 
Tárolás: 
Száraz, hűvös, fagymentes helyen  
 
Minimális eltarthatósági idő:  
Felbontatlan eredeti csomagolásban a gyártási időtől számítva 18 hónap, lásd a bélyegzőfeliratot. 
 
Csomagolás: 
200 ml-es Pressure Pack 
 
Színek: 
átlátszó, fehér, szürke  
 
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. 
 
 
Figyelem: 
A tartály nyomás alatt van: Felmelegedés esetén felhasadhat. Ha orvosi tanácsra van szükség, legyen 
kéznél a csomagolás, vagy a jelölő címke. Használat előtt el kell olvasni a jelölő címkét. Távol kell tartani 
hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól valamint más gyújtóforrásfajtáktól. Ne dohányozzon. Ne szúrja 
ki, ne égesse el, használat után sem. Védeni kell napsugárzástól. Ne tegye ki 50 °C / 122 °F fölötti 
hőmérsékleteknek.  
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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   
 
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 


