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Bezwonny środek wygładzający do silikonu i innych materiałów 
uszczelniających (np. polimerów MS). Znacznie polepsza możliwość 
gładzenia i wygląd spoin. Bardzo dobra kompatybilność z systemami 
lakierniczymi i tworzywami sztucznymi. Redukuje do minimum 
niebezpieczeństwo powstawania plam po środku wygładzającym. Brak 
zabarwiania i wypłukiwania świeżo naniesionych materiałów 
uszczelniających. 
 
Zastosowanie: 
PROBAU Fugen Finish doskonale nadaje się do wygładzania świeżych 
powierzchni spoin bez wywierania negatywnego wpływu na 
powierzchnię materiału uszczelniającego. Stosować wyłącznie bez 
rozcieńczania. 
 
Sposób użycia: 
PROBAU Fugen Finish nanosić oszczędnie na wilgotny materiał 
uszczelniający oraz narzędzie do wygładzania. Stosować wyłącznie bez 
rozcieńczania i przed rozpoczęciem kożuszenia. Następnie wygładzić 
materiał uszczelniający odpowiednim narzędziem do gładzenia. Aby 
zapewnić doskonały wygląd spoin zalecamy wcześniejsze zaklejenie 
krawędzi spoin taśmą samoprzylepną. Bezpośrednio po wygładzeniu 
usunąć taśmę samoprzylepną. Unikać pozostawiania pozostałości 
środka do wygładzania na świeżych spoinach, gdyż może to ewentualnie 
powodować wady optyczne (plamy). Nadmiar środka wygładzającego 
usunąć czystą wodą przed wyschnięciem. 
 
Ważne wskazówki: 
Przy spoinach leżących PROBAU Fugen Finish nie może gromadzić się w zagłębieniach spoin 
(niebezpieczeństwo pozostawiania plam). 
 
Zachować ostrożność przy wykładzinach marmurowych i z kamienia naturalnego, bowiem środek 
wygładzający może penetrować te materiały przez pory i powodować niepożądane plamy. Po zakończeniu 
nanoszenia koniecznie dokładnie usunąć pozostałości środka wygładzającego. 
 
Zalecane jest przeprowadzenie testu zgodności na wrażliwych podłożach. Odradza się dodatkowego 
stosowania mydła lub płynu do mycia naczyń w celu wygładzania materiałów uszczelniających. Typowo 
zawierają one dodatki do czyszczenia zanieczyszczeń, mające negatywny wpływ na materiał uszczelniający 
i wygląd spoiny. 
 
Dane techniczne: 
Baza chemiczna: wodny roztwór substancji powierzchniowo czynnych 
Kolor: bezbarwny 
Lepkość przy 23 °C (EN 12092): wodnista 
Gęstość (EN ISO 2811-2): ok. 1000 g/l 
 
Magazynowanie: 
w suchym miejscu o dodatniej temperaturze (nie poniżej +5 °C).  
 
Termin przydatności: 
W nieotwartym oryginalnym opakowaniu 36 miesięcy od daty produkcji podanej na nadruku. 
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Zawartość: 
250 ml 
 
Utylizacja: 
Tylko całkowicie opróżniony pojemnik może być potraktowany jako odpad surowcowy.  
 
Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy w sztuce budowlanej i ich konsekwencje. 
 
Uwaga: 
Stosować się do instrukcji podanych na opakowaniu. 
Deklaracje oparte są na wielu badaniach i doświadczeniach praktycznych. Nie odnoszą się jednak do 
każdego przypadku zastosowania. W razie potrzeby należy zatem przeprowadzić próby zastosowania. 
Zastrzega się prawo dokonywania zmian technicznych w ramach doskonalenia produktu. Ponadto 
obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. 

Dalszych informacji udziela:  
Infolinia serwisowa: 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 


