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Gotowa do użycia szpachla do dużych powierzchni o dużej zdolności wypełniania 
i doskonałej stabilności. Wydzielająca słaby zapach i niezawierająca rozpuszczalników. 
 
Zastosowanie: 
Szpachla do dużych powierzchni PROBAU nadaje się do wypełniania i wyrównywania 
pęknięć, otworów, powierzchni, ubytków i szczelin w jednym cyklu roboczym na betonie, 
obmurzu, warstwach tynku, gipsie i drewnie. Po całkowitym wyschnięciu można 
malować większością ogólnodostępnych farb emulsyjnych.  
 
Sposób użycia: 
Przed użyciem dobrze wymieszać zawartość tuby przez ugniatanie. Szpachla do 
dużych powierzchni PROBAU jest gotowa do użycia i może być nanoszona od razu. 
W miarę możliwości wygładzić materiał w stanie wilgotnym przed upływem czasu 
kożuszenia. Po wyschnięciu masę można szlifować, wiercić, skrobać, malować lub 
zaklejać. Maksymalna grubość powłoki na szpachlowaną warstwę ok. 10 mm. 
 
Podłoże: 
Podłoże musi być mocne, czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Usunąć z podłoża luźny materiał 
(np. tapety) i nieprzyczepne powłoki malarskie. Silnie chłonne podłoża pomalować podkładem składającym 
się z 1 części szpachli do dużych powierzchni i 2 części wody. 
 
Ważne wskazówki: 
Nie nadaje się do nakładania na podłoża z PP, PE, teflonu i bitumiczne oraz na obszary ciągle narażone na 
działanie wody. 
 
Temperatura nakładania: 
od +5 °C do 40 °C 
 
Czas kożuszenia: 
ok. 10 do 15 min. 
 
Czas utwardzania: 
Zależnie od grubości warstwy, temperatury i wilgotności powietrza. 
 
Zużycie: 
w zależności od rodzaju nakładania i grubości warstwy. 
 
Magazynowanie: 
w suchym miejscu o dodatniej temperaturze (nie poniżej +5 °C).  
 
Kolor: 
biały 
 
Zawartość: 
250 ml 
 
Termin przydatności: 
W nieotwartym oryginalnym opakowaniu 24 miesięcy od daty produkcji podanej na nadruku. 
 
Utylizacja: 
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Tylko całkowicie opróżniony pojemnik może być potraktowany jako odpad surowcowy.  
 
 
Składniki: 
Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może wywoływać reakcje alergiczne. Doradztwo i infolinia serwisowa: 
+49 (0) 541 601-601. 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Może wywoływać reakcje alergiczne. Chronić przed dziećmi. Podczas przeróbki i schnięcia zapewnić dobrą 
wentylację. Podczas przeróbki unikać spożywania posiłków i napojów oraz palenia tytoniu. W razie kontaktu 
z oczami lub skórą natychmiast dokładnie wypłukać wodą. Nie nadaje się do stosowania w obszarze 
mającym styczność z żywnością lub wodą pitną. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. 
 
Uwaga: 
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 
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. 
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