
 

 
 
 
 
 
 
 

Akrylowa masa uszczelniająca

 
 
  

 
www.probau.eu 
 

Stan na: maj 2017 r. 

 

Wysokogatunkowy, elastoplastyczny i
na bazie dyspersji akrylowej do stosowania wewnątrz i
Produkt nie zawiera ftalanów i powoduje minimalne emisje.
 
Przeznaczenie: 
Do zasklepiania pęknięć i do uszczelniania słabo rozciąganych spoin pomiędzy betonem, 
murem, tynkiem, lakierowanym drewnem. Szczególnie przydatny do spoin pomiędzy 
schodami i ścianą, sufitem i ścianą, p
 
Sposób użycia: 
Odciąć końcówkę u góry kartusza przed gwintem. Odkręcić końcówkę kartusza i
ukośnie stosownie do wymaganej szerokości fugi. Akrylową masę uszczelniającą 
PROBAU eco można nanosić ręcznym lub pneumatycznym pistoletem do wytłaczania. 
Wtryskiwać materiał uszczelniający do spoiny, nie pozostawiając pustych przestrzeni. 
Głębokie spoiny wypełnić odpowiednim materiałem gąbkowym. Przed kożuszeniem 
akrylową masę uszczelniającą można wygładzać
temperatury i wilgotne podłoża opóźniają twardnienie. Nadmiar materiału uszczelniającego i
samoprzylepne usunąć natychmiast po wygładzaniu. Stwardniałą masę do fug można usunąć wyłącznie 
metodami mechanicznymi. To samo
Wskazówki: nie nadaje się na spoiny podwodne i
podłoże. Po całkowitym utwardzeniu może być lakierowany przy użyciu większości farb (konieczny test 
zgodności). Nie nadaje się do marmuru i
 
Podłoże:  
Dokładnie usunąć z podłoża i
i nieprzyczepne powłoki malarskie. Schropowacić gładkie powierzchnie, a
tynk, beton, beton komórkowy itp. zagruntow
Wskazówka: antyadhezyjne tworzywa sztuczne jak np. polietylen czy teflon oraz podłoża zawierające bitum 
nie nadają się jako powierzchnie do pokrywania. Brak przyczepności do szkła i
 
Zużycie: 
Ilość wystarczająca na około 8 do 9
 
Temperatura oraz czas nakładania i
od +5 °C do +40 °C (optymalna od +5
wody)  
 
Czas kożuszenia: 
po ok. 10 do 15 min. 
 
Odporność na temperaturę: 
od ok. -25 °C do ok. +80 °C. 
 
Dopuszczalne odkształcenie całkowite:
12,5% 
 
Klasyfikacja ogniowa: 
Klasa E 
 

uszczelniająca eco 310 ml 
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Wysokogatunkowy, elastoplastyczny i jednoskładnikowy materiał uszczelniający do spoin 
na bazie dyspersji akrylowej do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

powoduje minimalne emisje. 

do uszczelniania słabo rozciąganych spoin pomiędzy betonem, 
murem, tynkiem, lakierowanym drewnem. Szczególnie przydatny do spoin pomiędzy 

ścianą, połączeń pod parapetami i konstrukcji z gazobetonu.

góry kartusza przed gwintem. Odkręcić końcówkę kartusza i ściąć ją 
ukośnie stosownie do wymaganej szerokości fugi. Akrylową masę uszczelniającą 

cznym lub pneumatycznym pistoletem do wytłaczania. 
Wtryskiwać materiał uszczelniający do spoiny, nie pozostawiając pustych przestrzeni. 
Głębokie spoiny wypełnić odpowiednim materiałem gąbkowym. Przed kożuszeniem 
akrylową masę uszczelniającą można wygładzać odpowiednim narzędziem. Niskie 

wilgotne podłoża opóźniają twardnienie. Nadmiar materiału uszczelniającego i
samoprzylepne usunąć natychmiast po wygładzaniu. Stwardniałą masę do fug można usunąć wyłącznie 
metodami mechanicznymi. To samo dotyczy narzędzi. 

: nie nadaje się na spoiny podwodne i dylatacyjne. Nie nakładać w trakcie deszczu ani na mokre 
podłoże. Po całkowitym utwardzeniu może być lakierowany przy użyciu większości farb (konieczny test 
zgodności). Nie nadaje się do marmuru i kamienia naturalnego.  

podłoża i powierzchni przylegania pył, luźny materiał, tapety, tłuszcze, wosk 
nieprzyczepne powłoki malarskie. Schropowacić gładkie powierzchnie, a silnie chłonne podłoża jak np. 

tynk, beton, beton komórkowy itp. zagruntować mieszaniną akrylu z wodą w proporcjach 1 do 3. 
: antyadhezyjne tworzywa sztuczne jak np. polietylen czy teflon oraz podłoża zawierające bitum 

nie nadają się jako powierzchnie do pokrywania. Brak przyczepności do szkła i metali.

wystarczająca na około 8 do 9 m spoiny o szerokości i głębokości 6 x 6 mm. 

Temperatura oraz czas nakładania i utwardzania: 
°C (optymalna od +5 °C do +20 °C). Utwardzanie: 1–2 mm na dzień (przez wydzielanie 

Dopuszczalne odkształcenie całkowite: 

 PACE310 

jednoskładnikowy materiał uszczelniający do spoin 

do uszczelniania słabo rozciąganych spoin pomiędzy betonem, 
murem, tynkiem, lakierowanym drewnem. Szczególnie przydatny do spoin pomiędzy 

gazobetonu. 

ściąć ją 
ukośnie stosownie do wymaganej szerokości fugi. Akrylową masę uszczelniającą 

cznym lub pneumatycznym pistoletem do wytłaczania. 
Wtryskiwać materiał uszczelniający do spoiny, nie pozostawiając pustych przestrzeni. 
Głębokie spoiny wypełnić odpowiednim materiałem gąbkowym. Przed kożuszeniem 

odpowiednim narzędziem. Niskie 
wilgotne podłoża opóźniają twardnienie. Nadmiar materiału uszczelniającego i taśmy 

samoprzylepne usunąć natychmiast po wygładzaniu. Stwardniałą masę do fug można usunąć wyłącznie 

trakcie deszczu ani na mokre 
podłoże. Po całkowitym utwardzeniu może być lakierowany przy użyciu większości farb (konieczny test 

powierzchni przylegania pył, luźny materiał, tapety, tłuszcze, wosk 
silnie chłonne podłoża jak np. 

proporcjach 1 do 3.  
: antyadhezyjne tworzywa sztuczne jak np. polietylen czy teflon oraz podłoża zawierające bitum 

metali. 

mm.  

mm na dzień (przez wydzielanie 
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Stan na: maj 2017 r. 

 

Normy i badania: 
badanie zgodnie z EN 15651 – część 1: F
atestowany zgodnie z RAL-ZU 123 
Więcej informacji na temat deklaracji właściwości użytkowych można znaleźć pod adresem www.probau.eu
 
Składowanie: 
w chłodnym i suchym miejscu o dodatniej temperaturze 
 
Termin przydatności:  
W nieotwartym oryginalnym opakowaniu 24
 
Opakowanie: 
Kartusz 310 ml 
 
Kolory: 
biały, szary, brązowy i czarny  
 
Utylizacja: 
Do recyklingu oddawać tylko całkowicie opróżnione opakowania. Resztki materiału można 
lokalnych placówek utylizacji odpadów niebezpiecznych. Klasyfikacja odpadów 080410
 
Składniki: 
Może zawierać śladowe ilości izotiazolin. Może wywoływać reakcje alergiczne. Doradztwo i
serwisowa: +49 541 601-601. Karta charakterystyki j
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
Chronić przed dziećmi. Podczas przeróbki i
spożywania posiłków i napojów oraz palenia tytoniu. W
dokładnie wypłukać wodą. Nie nadaje się do stosowania w
wodą pitną. 
Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie.
 
Wskazówka: 
Do czasu związania masy w wierzchniej strefie, chronić ją przed wymywani
Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy w
Stosować się do instrukcji podanych na opakowaniu.
 
Deklaracje oparte są na wielu badaniach i
każdego przypadku zastosowania. W
Zastrzega się prawo dokonywania zmian technicznych w
obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.
 
 

Dalszych informacji udziela:  
Infolinia serwisowa: 0049 (0) 180/3 000 462  

BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG
Postfach 100561  Sägetstrasse 5
D-68005 Mannheim CH-

uszczelniająca eco 310 ml 
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część 1: F-INT-EXT 12,5 P 
ZU 123 Blauer Engel; GEV-Emicode EC 1plus; certyfikat TÜV Rheinland

Więcej informacji na temat deklaracji właściwości użytkowych można znaleźć pod adresem www.probau.eu

dodatniej temperaturze  

nieotwartym oryginalnym opakowaniu 24 miesięcy od daty produkcji podanej na nadruku.

Do recyklingu oddawać tylko całkowicie opróżnione opakowania. Resztki materiału można 
lokalnych placówek utylizacji odpadów niebezpiecznych. Klasyfikacja odpadów 080410

Może zawierać śladowe ilości izotiazolin. Może wywoływać reakcje alergiczne. Doradztwo i
601. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Chronić przed dziećmi. Podczas przeróbki i schnięcia zapewnić dobrą wentylację. Podczas przeróbki unikać 

napojów oraz palenia tytoniu. W razie kontaktu z oczami lub skórą
dokładnie wypłukać wodą. Nie nadaje się do stosowania w obszarze mającym styczność z

Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. 

wierzchniej strefie, chronić ją przed wymywaniem. 
Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy w sztuce budowlanej i ich konsekwencje.
Stosować się do instrukcji podanych na opakowaniu. 

Deklaracje oparte są na wielu badaniach i doświadczeniach praktycznych. Nie odnoszą się jednak do 
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. 

Infolinia serwisowa: 0049 (0) 180/3 000 462   

BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG 
Sägetstrasse 5 Postfach 4000 

3123 Belp / Bern A-4600 Wels 

 PACE310 

Emicode EC 1plus; certyfikat TÜV Rheinland 
Więcej informacji na temat deklaracji właściwości użytkowych można znaleźć pod adresem www.probau.eu 

miesięcy od daty produkcji podanej na nadruku. 

Do recyklingu oddawać tylko całkowicie opróżnione opakowania. Resztki materiału można oddawać do 
lokalnych placówek utylizacji odpadów niebezpiecznych. Klasyfikacja odpadów 080410 

Może zawierać śladowe ilości izotiazolin. Może wywoływać reakcje alergiczne. Doradztwo i infolinia 

schnięcia zapewnić dobrą wentylację. Podczas przeróbki unikać 
oczami lub skórą natychmiast 

obszarze mającym styczność z żywnością lub 

ich konsekwencje. 

doświadczeniach praktycznych. Nie odnoszą się jednak do 
razie potrzeby należy zatem przeprowadzić próby zastosowania. 

ramach doskonalenia produktu. Ponadto 

 BAUHAUS ZAGREB k.d. 
 Škorpi Kora 27 

 HR-10000 Zagreb 
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Wysokogatunkowy, elastoplastyczny i
na bazie dyspersji akrylowej do stosowania wewnątrz i
Produkt nie zawiera ftalanów i powoduje minimalne emisje.
 
Przeznaczenie: 
Do zasklepiania pęknięć i do uszczelniania słabo rozciąganych spoin pomiędzy betonem, 
murem, tynkiem, lakierowanym drewnem. Szczególnie przydatny do spoin pomiędzy 
schodami i ścianą, sufitem i ścianą, p
 
Sposób użycia: 
1. Zdjąć zatyczkę. 
2. Wyłamać zabezpieczenie. 
3. Obrócić głowicę dozującą aż do wymaganego ciśnienia w
4. Nacisnąć dźwignię dozującą w
5. Po użyciu obrócić w kierunku MIN. Usunąć ewentualne pozostałości materiału 

z końcówki dyszy i założyć zatyczkę.
 
Wtryskiwać materiał uszczelniający do spoiny, nie pozostawiając pustych przestrzeni. 
Głębokie spoiny wypełnić odpowiednim materiałem gąbkowym. Przed kożu
akrylową masę uszczelniającą można wygładzać odpowiednim narzędziem. Niskie 
temperatury i wilgotne podłoża opóźniają twardnienie. Nadmiar materiału 
uszczelniającego i taśmy samoprzylepne usunąć natychmiast po wygładzaniu. 
Stwardniałą masę do fug można usunąć wyłącznie metodami mechanicznymi. To samo 
dotyczy narzędzi. 
Wskazówki: nie nadaje się na spoiny podwodne i
deszczu ani na mokre podłoże. Po całkowitym utwardzeniu może być lakierowany przy użyciu większości 
farb (konieczny test zgodności). Nie nadaje się do marmuru i
 
Podłoże:  
Dokładnie usunąć z podłoża i
i nieprzyczepne powłoki malarskie. Schropowacić gładkie powierzchn
tynk, beton, beton komórkowy itp. zagruntować mieszaniną akrylu z
Wskazówka: antyadhezyjne tworzywa sztuczne jak np. polietylen czy teflon oraz podłoża zawierające bitum 
nie nadają się jako powierzchnie do pokrywania. Brak przyczepności do szkła i
 
Zużycie: 
Ilość wystarczająca na około 5 do 6
 
Temperatura oraz czas nakładania i
od +5 °C do +40 °C (optymalna od +5
wody)  
 
Odporność na temperaturę: 
od ok. -25 °C do ok. +80 °C. 
 
Dopuszczalne odkształcenie całkowite:
12,5% 
 
Klasyfikacja ogniowa: 
Klasa E 
 

Akrylowa masa uszczelniająca eco 200 ml 
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Wysokogatunkowy, elastoplastyczny i jednoskładnikowy materiał uszczelniający do spoin 
na bazie dyspersji akrylowej do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

powoduje minimalne emisje. 

do uszczelniania słabo rozciąganych spoin pomiędzy betonem, 
murem, tynkiem, lakierowanym drewnem. Szczególnie przydatny do spoin pomiędzy 

ścianą, połączeń pod parapetami i konstrukcji z gazobetonu.

Obrócić głowicę dozującą aż do wymaganego ciśnienia w kierunku MAX 
Nacisnąć dźwignię dozującą w celu wytłaczania materiału 

kierunku MIN. Usunąć ewentualne pozostałości materiału 
założyć zatyczkę. 

Wtryskiwać materiał uszczelniający do spoiny, nie pozostawiając pustych przestrzeni. 
Głębokie spoiny wypełnić odpowiednim materiałem gąbkowym. Przed kożuszeniem 
akrylową masę uszczelniającą można wygładzać odpowiednim narzędziem. Niskie 

wilgotne podłoża opóźniają twardnienie. Nadmiar materiału 
taśmy samoprzylepne usunąć natychmiast po wygładzaniu. 

żna usunąć wyłącznie metodami mechanicznymi. To samo 

: nie nadaje się na spoiny podwodne i dylatacyjne. Nie nakładać w trakcie 
deszczu ani na mokre podłoże. Po całkowitym utwardzeniu może być lakierowany przy użyciu większości 

rb (konieczny test zgodności). Nie nadaje się do marmuru i kamienia naturalnego. 

podłoża i powierzchni przylegania pył, luźny materiał, tapety, tłuszcze, wosk 
nieprzyczepne powłoki malarskie. Schropowacić gładkie powierzchnie, a silnie chłonne podłoża jak np. 

tynk, beton, beton komórkowy itp. zagruntować mieszaniną akrylu z wodą w proporcjach 1 do 3. 
: antyadhezyjne tworzywa sztuczne jak np. polietylen czy teflon oraz podłoża zawierające bitum 

owierzchnie do pokrywania. Brak przyczepności do szkła i metali.

Ilość wystarczająca na około 5 do 6 m spoiny o szerokości i głębokości 6 x 6 mm. 

Temperatura oraz czas nakładania i utwardzania: 
°C (optymalna od +5 °C do +20 °C). Utwardzanie: 1–2 mm na dzień (przez wydzielanie 

Dopuszczalne odkształcenie całkowite: 

 PACE200 

jednoskładnikowy materiał uszczelniający do spoin 

do uszczelniania słabo rozciąganych spoin pomiędzy betonem, 
murem, tynkiem, lakierowanym drewnem. Szczególnie przydatny do spoin pomiędzy 

gazobetonu. 

kierunku MIN. Usunąć ewentualne pozostałości materiału 

Wtryskiwać materiał uszczelniający do spoiny, nie pozostawiając pustych przestrzeni. 
szeniem 

akrylową masę uszczelniającą można wygładzać odpowiednim narzędziem. Niskie 

żna usunąć wyłącznie metodami mechanicznymi. To samo 

trakcie 
deszczu ani na mokre podłoże. Po całkowitym utwardzeniu może być lakierowany przy użyciu większości 

kamienia naturalnego.  

powierzchni przylegania pył, luźny materiał, tapety, tłuszcze, wosk 
silnie chłonne podłoża jak np. 

proporcjach 1 do 3.  
: antyadhezyjne tworzywa sztuczne jak np. polietylen czy teflon oraz podłoża zawierające bitum 

metali. 

mm.  

mm na dzień (przez wydzielanie 
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Stan na: marzec 2017 r. 
 

 

Normy i badania: 
Badanie zgodnie z EN 15651 – część 1: F
 
Atestowany zgodnie z RAL-ZU 123 Blauer Engel; GEV
Więcej informacji na temat deklaracji właściwości użytkowych można znaleźć pod adresem www.probau.eu
 
Składowanie: 
W chłodnym i suchym miejscu o 
 
Termin przydatności:  
W nieotwartym oryginalnym opakowaniu 18
 
Opakowanie: 
pojemnik ciśnieniowy 200 ml 
 
Kolor: 
biały 
 
Utylizacja: 
Do recyklingu oddawać tylko całkowicie opróżnione opakowania. Resztki materiału można oddawać do 
lokalnych placówek utylizacji odpadów niebezpiecznych. Klasyfikacja odpadów 080410
 
Składniki: 
Może zawierać śladowe ilości izotiazolin. Może wywoływać reakcje alergiczne. Doradztwo
serwisowa: +49 541 601-601. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie.
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
Chronić przed dziećmi. Podczas przeróbki i
spożywania posiłków i napojów oraz palenia tytoniu. W
dokładnie wypłukać wodą. Nie nadaje się do stosowania w
wodą pitną. 
Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie.
 
Uwaga: 
Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. W
należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Przechowywać z
powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i
spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury 
przekraczającej 50 °C (122 °F). Karta charakterystyki jest dostępna na żądan
 
Wskazówka: 
Do czasu związania masy w wierzchniej strefie, chronić ją przed wymywaniem.
Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy w
Stosować się do instrukcji podanych na opakowaniu.
 
Deklaracje oparte są na wielu badaniach i
każdego przypadku zastosowania. W
Zastrzega się prawo dokonywania zmian technicznych w
obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Akrylowa masa uszczelniająca eco 200 ml 

 – 2 – 

część 1: F-INT-EXT 12,5 P 

ZU 123 Blauer Engel; GEV-Emicode EC 1plus 
Więcej informacji na temat deklaracji właściwości użytkowych można znaleźć pod adresem www.probau.eu

 dodatniej temperaturze  

nieotwartym oryginalnym opakowaniu 18 miesięcy od daty produkcji podanej na nadruku.

tylko całkowicie opróżnione opakowania. Resztki materiału można oddawać do 
lokalnych placówek utylizacji odpadów niebezpiecznych. Klasyfikacja odpadów 080410

Może zawierać śladowe ilości izotiazolin. Może wywoływać reakcje alergiczne. Doradztwo
601. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Chronić przed dziećmi. Podczas przeróbki i schnięcia zapewnić dobrą wentylację. Podczas przeróbki unikać 

apojów oraz palenia tytoniu. W razie kontaktu z oczami lub skórą natychmiast 
dokładnie wypłukać wodą. Nie nadaje się do stosowania w obszarze mającym styczność z

Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. 

ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza 
należy pokazać pojemnik lub etykietę. 
Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących 

nia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie 
Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury 

°F). Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. 

wierzchniej strefie, chronić ją przed wymywaniem. 
Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy w sztuce budowlanej i ich konsekwencje.
Stosować się do instrukcji podanych na opakowaniu. 

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 produkt
obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. 
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miesięcy od daty produkcji podanej na nadruku. 

tylko całkowicie opróżnione opakowania. Resztki materiału można oddawać do 
lokalnych placówek utylizacji odpadów niebezpiecznych. Klasyfikacja odpadów 080410 

Może zawierać śladowe ilości izotiazolin. Może wywoływać reakcje alergiczne. Doradztwo i infolinia 
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