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Uporaba:  
Vezivo brez topila za takojšnjo uporabo. Uporabljivo tudi za grundiranje. Se 
uporablja za preprogo iz kamenčkov PROBAU.  
 
Kot vezivo: Pri mešanju s preprogo iz kamenčkov PROBAU nastane 
stenska obloga, ki obstojna proti svetlobi in odporen proti drgnjenju. Za 
oblogo sten v notranjosti in zunanjosti. Za obrobljanje balkonov, teras in 
stopnic.  
 
Kot grundiranje: Utrdi tla iz gradbenih materialov in ustvari nosilno podlago za sledeče plasti. S šibkim 
vonjem, se suši transparentno. Orodja po uporabi takoj očistite z vodo. 
 
Podlaga:  
Podlaga mora biti trdna, nosilna, suha in brez prahu in drugih snovi, ki zmanjšujejo sprijemljivost. Primerno 
za podlage, kot so beton, malta za ometavanje, mavčna malta, porozni beton ipd. Neravne podlage je treba 
predhodno izravnati s primerno izravnalno maso. 
 
Uporaba:  
Pri uporabi kot grundiranje dajte v čisto vedro 0,5 kg veziva. Z valjem ali čopičem na tanko nanesite na 
podlago. Nanesite samo toliko vezivnega sredstva, kot ga lahko do tvorbe kožice pri preprogi iz kamenčkov 
PROBAU obdelate. Če ga boste uporabljali kot vezivno sredstvo, zmešajte preostalih 2,5 kg v celoti v 20-
kilogramsko vedro preproge iz kamenčkov PROBAU ter temeljito in homogeno premešajte z vrtilnim strojem 
pri majhni hitrosti. Vezivo uporabite vedno v povezavi z utrjevalcem kamenčkov za steno PROBAU. 
Mešanico vdelajte z gladilno žlico v pribl. 8 mm debelo plast na predhodno naneseno grundiranje, jo 
enakomerno porazdelite in zgladite. Ni primerno za trajno mokra mesta. Do osušitve zaščitite pred vodo. 
Uporabljajte samo pri temperaturi obdelave od +10 °C do +30 °C. 
 
Poraba:  
Kot grundiranje: 0,5 kg zadostuje za pribl. 1,75 m². 
Kot vezivo: 2,5 kg zadostuje za pribl. 1,75 m². 
 
Skladiščenje:  
suho in strokovno. 
 
Dobavna oblika:  
3-kg vedro 
 
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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