
 
 
 
 
 
 
 
Zaprawa uszczelniająca do ścian i podłóg 
 
Zastosowanie:  
Zaprawa uszczelniająca i warstwa pośrednia do nakładania pod masę 
mozaikową PROBAU. Może być stosowany na ścianach i podłogach, 
wewnątrz i na zewnątrz budynków. Przydatna zwłaszcza w pomieszczeniach 
wilgotnych i mokrych. Na niechłonnych podłożach (np. starych płytkach) może 
być stosowana jako warstwa pośrednia. 
 
Podłoże:  
Podłoże musi być twarde, nośne, suche, odpylone oraz oczyszczone z innych 
substancji pogarszających przyczepność. W przypadku niechłonnych podłoży  
(jak np. płytki, gładki beton szalunkowy) zaprawę uszczelniającą PROBAU najpierw rozprowadzić zębami 
gładkiej kielni (metodą grzebieniową). Dzięki temu uzyskuje się wysoką przyczepność. Bardzo chłonne 
podłoża należy wcześniej zwilżyć. Nierówne podłoża należy uprzednio wyrównać. 
 
Sposób użycia:  
Do czystego naczynia wlać około 1,8 l czystej wody, następnie wsypać do niej zawartość torby (6 kg) 
i mieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego, aż powstanie zaprawa bez grudek o konsystencji pasty. 
Jeśli zaprawa służy do uszczelnienia, należy ją nanieść w 2 warstwach za pomocą pędzla ławkowca lub 
gładkiej kielni. Po nałożeniu 1. warstwy należy odczekać przynajmniej 8 godzin, aż wyschnie. Całkowita 
grubość warstwy nie może być mniejsza niż 2 mm. Przed naniesieniem masy mozaikowej PROBAU 
odczekać około 2–3 dni, aby uszczelnienie przeschło. Chronić świeży materiał przed wilgocią do chwili 
całkowitego utwardzenia. Jeśli podłoże nie jest chłonne, rozprowadzić środek gruntujący PROBAU zębami 
gładkiej kielni (metodą grzebieniową), aby uzyskać warstwę sczepną. 
 
Nie wykonywać robót przy temperaturze powietrza, materiału i podłoża wynoszącej poniżej +5 °C lub 
powyżej +30 °C. 
 
Zużycie:  
Jako uszczelnienie: 6 kg zaprawy uszczelniającej PROBAU wystarcza do pokrycia powierzchni około 
1,75 m². 
 
Składowanie:  
W suchym miejscu i w prawidłowy sposób. 
 
Forma dostawy:  
Torba 6 kg 
 
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. 
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