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Uporaba:  
Zatesnitev prhe - set PROBAU je tesnilni sistem brez topil, pripravljen za 
takojšnjo uporabo, namenjen za površinsko zatesnitev pod keramičnimi 
oblogami s pleskanjem, nanašanjem z lopatico ali valjčkom, na področju 
sanitarij in vlažnih sob na strani, ki je obrnjena k vodi. Za zaščito na 
vlago občutljivih podlag. V nevezanem stanju je neprepusten za vodo, 
dobro prenaša silikon, ima pri obdelavi nevtralen vonj in se hitro suši. Za stenske in talne površine v 
notranjosti. 
 
Podlaga:  
Podlaga mora biti trdna, nosilna, oblikovalno stabilna in brez praha, umazanije, olja, maščob, barv in 
neprekinjenih razpok. Močno vpojne podlage je treba predhodno zmočiti ali obdelati z lepilno emulzijo 
PROBAU. Na cementno-vezane podlage lahko nanesete premaz za zatesnitev prhe PROBAU razredčen z 
vodo v razmerju 1:1. Neravne podlage je treba pred tem izravnati. Pred uporabo upoštevajte vlažnost 
podlage. Po popolni osušitvi lahko v tanko posteljico položite keramične obloge. 
 
Uporaba:  
Premaz za zatesnitev prhe PROBAU pred uporabo dobro pretresite ter na debelo in enakomerno nanesite s 
plastičnim valjčkom ali z valjčkom iz ovčje kože, s čopičem ali zidarskim čopičem v 2-3 plasteh. Preden 
nanesete naslednjo plast, se mora vsaka plast popolnoma osušiti. V vogale namestite tesnilni trak za prhe 
PROBAU v še svež premaz za zatesnitev prhe PROBAU, ki prevzame vlogo lepilnega grundiranega 
sredstva, ter ga premažite čez celotno površino. Bodite pozorni na to, da se tesnilni trakovi prekrivajo 
najmanj 5 cm. Manšete za stenske cevi PROBAU namestite na preboj za cev ter vstavite in pritisnite v še 
svežo tesnilno maso. Ob drugem nanosu premaza za zatesnitev prhe popolnoma vključite v sistem manšete 
za stenske cevi. Glede na vlažnost zraka je čas sušenja pribl. 3 ure. 
 
Skladiščenje:  
suho in strokovno. 
 
Dobavna oblika: 
3-delni komplet sestoji iz:  • premaza za zatesnitev prhe - 4-kg vedro, 
 • manšete za stenske cevi - 2 kosa in 
 • tesnilnega traka za prhe - 5-m zvitek 
 

Napotek: 
Upoštevajte navodila na embalaži. 
 
Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Ni pa jih moč prenesti na vsak primer 
uporabe. Zato vam priporočamo, da po potrebi izvedete preizkus uporabe. V okviru našega nadaljnjega 
razvoja si pridržujemo tehnične spremembe. Sicer pa veljajo naši splošni poslovni pogoji. 
 

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