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Powolnie parujący środek czyszczący do podłoży bez pozostałości. 
Niezawodnie i pewnie usuwa warstwy silikonowe do maks. 2 mm. Idealny do 
przygotowywania fug przy fugowaniu od nowa. Kompatybilny z większością 
materiałów w zastosowaniach budowlanych i sanitarnych. 
 
Zastosowanie: 
Dokładnie usunąć stwardniałe fugi silikonowe, używając noża do fug, nożyka 
uniwersalnego lub innego odpowiedniego narzędzia. Nanieść preparat do 
usuwania silikonu PROBAU pędzlem lub szmatką na pozostałości silikonu 
i pozostawić na maks. 5 minut. Zeskrobać rozpuszczone pozostałości silikonu 
lub usunąć je czystą szmatką. W razie potrzeby powtórzyć operację. Przed 
stosowaniem zalecamy przeprowadzenie testów 
 
Materiał: 
środek czyszczący, zawierający rozpuszczalniki 
Kolor przezroczysty 
niska gęstość 
Gęstość przy + 15ºC 0,73 g/cm³ 
 
Magazynowanie: 
W suchym miejscu, o dodatniej temperaturze. 
 
Zużycie 
20 do 40 g/m², zależnie od intensywności nanoszenia 
 
Zawartość: 
100 ml 
 
Termin przydatności: 
W nieotwartym oryginalnym opakowaniu 36 miesięcy od daty produkcji podanej na nadruku. 
 
Utylizacja: 
Tylko całkowicie opróżniony pojemnik może być potraktowany jako odpad surowcowy. Nie wolno usuwać 
razem ze śmieciami z gospodarstw domowych. Nie wprowadzać do kanalizacji. Usuwanie zgodnie 
z przepisami urzędowymi. 
 
Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy w sztuce budowlanej i ich konsekwencje. 
 
Porady bezpieczeństwa: 
Zawiera węglowodory, C9-C10, N-alkany, izoalkany, związków policykliczne, <  2  % substancji 
aromatycznych. Łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić 
śmiercią. Może wywołać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może 
powodować długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących 
powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować rękawice 
ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. W razie połknięcia: natychmiast skonsultować się z centrum 
informacji o zatruciach/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Zawartość i pojemniki przekazać do utylizacji. 
zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie 
lub pękanie skóry. 
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Wartość graniczna UE dla tego produktu: kategoria produktów do przygotowywania i czyszczenia. 
Wartość zadana: 850 g/l LZO, wartość rzeczywista: 778 g/l LZO. UN 1263. Produkt łatwopalny. 
 
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 


