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Uporaba:  
Tesnilna malta in vezni most za uporabo pod PROBAU preprogo iz 
kamenčkov. Za stene in tla, v notranjosti in zunanjosti. Potrebno uporabiti 
posebno v vlažnih in mokrih prostorih. Uporaba kot vezni most pri nevpojnih 
podlagah (npr. stare ploščice). 
 
Podlaga:  
Podlaga mora biti trdna, nosilna, suha, brez prahu ter prosta vseh drugih 
substanc, ki zmanjšujejo stik. Pri nevpojnih podlagah  
(npr. ploščicah, gladko zglajenem betonu) nanesite (napraskajte) PROBAU 
posebno tesnilo najprej z zidarsko gladilko "škrtajoče" na podlago . Na ta 
način dosežete dober spoj. Močno vpijajoče podlage je potrebno predhodno zmočiti. Neravne podlage je 
potrebno predhodno izravnati. 
 
Uporaba:  
V čisto posodo nalijte pribl. 1,8 l čiste vode, po tem dodajte vsebino vrečke (6 kg) in zmešajte z mešalnikom 
majhni hitrosti, dokler ne dobite pastozne malte brez grudic. Nanos tesnila sledi v 2 plasteh z zidarsko žlico 
ali zidarsko gladilko. Po nanosu 1. plasti je potrebno upoštevati najmanj 8 ur časa sušenja. Celotna debelina 
sloja ne sme presegati 2 mm. Zatesnitev pustite stati prib. 2 do 3 dni, da se popolnoma osuši, preden lahko 
nanesete preprogo iz kamenčkov PROBAU.. Svež material je potrebno vse do popolne strditve zaščititi pred 
vlago. Pri nevpojnih podlagah zribajte grundiranje za kamenčke PROBAU škrtajoče z zidarsko gladilke 
(zriban kit), da ustvarite kontaktno površino. 
 
Ne obdelujte pri temperaturah zraka, materiala in podlage, nižjih od +5 °C ali višjih od +30 °C. 
 
Poraba:  
Kot tesnilo: 6 kg PROBAU posebnega tesnila zadostuje za pribl. 1,75 m². 
 
Skladiščenje:  
suho in strokovno. 
 
Dobavna oblika:  
6-kg vreča 
 
Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Le-teh ni mogoče moč 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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