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Hitro vezni mavec za univerzalno, vsestransko uporabo. Za uporabo v 
notranjosti. 
 
Namen uporabe:  
Gradbeni mavec PROBAU je primeren za omet, oblikovalna dela ter različna 
področja uporabe kot npr. za vgrajevanje vtičnic, za pritrjevanje moznikov, 
zapolnitev razpok in lukenj ali za izravnavo neenakomernosti. Gradbeni mavec 
PROBAU je primeren za vse mineralne podlage. Za notranjo uporabo. 
 
Material:  
Gradbeni mavec PROBAU je zelo kakovostni, hitro vezljiv material za univerzalno, vsestransko uporabo. 
 
Podlaga: 
Gradbeni mavec PROBAU je primeren za vse mineralne podlage. Podlaga mora biti nosilna, prosta prahu 
ter maščob. Zrahljane, nestabilne dele je treba odstraniti. Podlago je treba prej navlažiti. 
 
Poraba: 
Poraba je glede na vrsto uporabe spremenljiva. 
 
Uporaba: 
Gradbeni mavec PROBAU stresite v čisto vodo in zmešajte z zidarsko žlico ali lopatico za mavčenje v 
kašasto maso brez grudic. Nanos z zidarsko žlico ali gladilom je treba izvesti neposredno po pripravi zmesi. 
Po potrebi je treba po nanosu prehode izravnati z mokrim čopičem. Gradbenega mavca ne smete uporabljati 
na vlažnih površinah ali skupaj s cementnimi proizvodi. Ne uporabljajte za obdelavo pri temperaturi zraka, 
materiala in podlage, ki je nižja od + 5 °C.  
 
Čas obdelave/čas strjevanja:  
Čas obdelave pri + 20 °C znaša pribl. 15 minut.  
 
Skladiščenje:  
suho in strokovno. 
 
Dobavna oblika:  
1,5-kg vrečka, 5-kg vrečka, 15-kg vreča 
 
Napotek: 
Tehnični podatki se nanašajo na 20 °C/65 % relativne zračne vlage. Upoštevajte natis na vrečki. 
 
Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Le-teh ni mogoče prenesti na vsak primer 
uporabe. Zato vam priporočamo, da po potrebi izvedete preizkuse uporabe. V okviru nadaljnjega razvoja si 
pridržujemo tehnične spremembe. Sicer veljajo naši splošni poslovni pogoji. 
 

Nadaljnje informacije preko:  
direktne številke servisne službe:  0049 (0) 180/3 000 462   
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