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Fugirna tesnilna masa, brez topil, za notranjo in zunanjo uporabo. Odporna 
proti UV žarkom 
 
Uporaba: 
Za zapolnjevanje razpok ter za tesnjenje fug med betonom, zidovjem, 
ometom, kovino, lesom itd. Posebej primerno za stične fuge npr. med okni, 
vratnimi podboji in zidovjem.  
Omogoča prebarvanje z večino disperzijskih barv, ko se je popolno posušil.  
 
Obdelava: 
Pregnetiti tubo pred uporabo. Tesnilo za razpoke in fuge znamke PROBAU je 
pripravljeno za uporabo in ga je moče direktno obdelati. Po možnosti 
odstranite odvečen material v času oblikovanja kože, ko je še vlažen. Ko se 
masa posuši, jo je mogoče pobrusiti, zvrtati, popraskati, premazati ali prelepiti. 
Maksimalna debelina sloja na postopek nanašanja je približno 10 mm. 
 
Podlaga: 
Podlaga mora biti nosilna, brez prahu ter maščob. Zrahljan material (kot so 
npr. tapete) in nesprijete namaze odstranite temeljito s podlage. Močno 
porozne podlage predhodno premažite z osnovno maso, ki jo pripravite iz 1 
dela tesnila za razpoke in fuge in 2 delov vode. 
 
Pomebni napotki: 
Ni primerno za osnovne premaze iz polipropilena (PP), polietilena (PE), Teflona, naravnega kamna in 
bitumna ter območja, ki so stalno izpostavljeni vodnim obremenitvam. 
 
Temperatura obdelave: 
od +5 °C do 40 °C 
 
Čas tvorjenja kožice: 
pribl. 10-25 min. 
 
Čas do popolne strditve: 
odvisno od debeline sloja, temperature in zračne vlage. 
 
Poraba: 
odvisno od vrste nanosa in debeline sloja. 
 
Standardi in kontrole: 
Preverjen v skladu s standardom EN 15651 – 1. del: F-INT-EXT 
Druge informacije k izjavi o lastnostnih so na voljo na straneh www.probau.eu 
 
Skladiščenje: 
na suhem in zaščiteno pred zmrzali (ne pod +5 °C)  
 
Barvni odtenek: 
bel 
 
Vsebina: 
250 ml 
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Rok trajanja najmanj do: 
V neodprti originalni embalaži 24 mesecev od datuma proizvodnje, glej žig na embalaži. 
 
Odstranjevanje odpadkov: 
Samo popolnoma izpraznjeno posodo je mogoče reciklirati.  
 
 
Sestavine: 
Vsebuje izotiazolinone. Lahko povzroči alergične reakcije. Svetovanje pod dežurno servisno telefonsko 
številko: +49 (0) 541 601-601. 
 
Previdnostni stavki 
Lahko povzroči alergične reakcije. Hraniti izven dosega otrok. Pri obdelavi in sušenju temeljito prezračiti. 
Med obdelavo ne jesti, piti in ne kaditi. Pri stiku z očmi ali kožo takoj izpirati z obilo vode. Ni primerno za 
območja, kjer so živila ali je pitna voda. Varnostni list je na voljo po povpraševanju. 
 
Napotek: 
Za napake pri uporabi in njihove posledice ne prevzemamo jamstva. 
Upoštevajte navodila na embalaži. 
 
Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Le-teh pa ni mogoče prenesti na vsak 
primer uporabe. Zato vam priporočamo, da po potrebi izvedete preizkuse uporabe. V okviru nadaljnjega 
razvoja si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb. Sicer veljajo naši splošni poslovni pogoji. 

 

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