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Specjalnie opracowany, jednoskładnikowy, twardniejący pod wpływem wilgoci zawartej 
w powietrzu klej na bazie polimerów hybrydowych o bardzo wysokiej przyczepności 
początkowej. Do przyklejania luster zgodnie z normą DIN 1238 wewnątrz budynków. 
 
Przeznaczenie:  
Do przyklejania luster srebrnych do ścian lub drzwi, w pomieszczeniach sanitarnych na 
okładzinach ściennych z płytek, na betonowych ścianach lub podłożach metalowych 
w sklepach, biurach, dyskotekach.  
 
Sposób użycia: 
Klej do luster Probau nie może być nigdy nanoszony po powierzchni ani punktowo, lecz 
za pomocą otrzymanej w zestawie dyszy V w pionowych wężykach w odstępach co 
około 10 cm. Następnie docisnąć lustro na tyle, aby pozostała minimalna grubość 
materiału ok. 2–3 mm między tylną stroną lustra a podłożem. Wcześniej sprawdzić, czy 
tylna strona lustra nie jest porysowana ani uszkodzona. Podczas twardnienia dodatkowo 
mechanicznie zamocować lustro. Przed nałożeniem wskazane jest przeprowadzenie 
prób przyczepności. 
 
Podłoże: 
Sklejane powierzchnie muszą być suche oraz wolne od brudu, oleju i tłuszczu. 
 
Ważne wskazówki: 
Klej do luster PROBAU nie zawiera silikonów ani izocyjanianów, jest bezwonny, neutralny, trwale elastyczny, 
odporny na warunki atmosferyczne i starzenie oraz twardnieje pod wpływem wilgotności powietrza, 
nabierając mocy, odporności na wilgoć i elastyczności. Nie przywiera do takich materiałów jak smoła, bitum, 
guma, teflon, polietylen i polipropylen. Przed nałożeniem wskazane jest przeprowadzenie prób 
przyczepności.  
 
Temperatura nakładania: 
od +5 °C do 40 °C 
 
Odporność na temperaturę: 
od około -60 °C do około +80 °C 
 
Czas kożuszenia: 
ok. 15 do 25 min. 
 
Czas utwardzania: 
ok. 2 mm dziennie. (w zależności od grubości warstwy, wilgotności powietrza i temperatury). Twardość 
mechaniczna najwcześniej po około 72 godzinach. 
 
Magazynowanie: 
W suchym i chłodnym miejscu, o dodatniej temperaturze.  
 
Kolor: 
biały 
 
Zawartość: 
450 g 
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Termin przydatności: 
W nieotwartym oryginalnym opakowaniu 18 miesięcy od daty produkcji podanej na nadruku. 
 
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 




