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Uporaba:  
Naravni kamenčki v uporabi za PROBAU preprogo iz kamenčkov. Z 
mešanjem PROBAU vezivnega sredstva za tla oz. PROBAU vezivnega 
sredstva za steno postane obloga odporna proti svetlobi in drgnjenju. Za 
območja sten in tal v notranjosti in zunanjosti. Naravni kamenčki so umetno 
zaobljeni, oprani in posušeni ter omogočajo posebej enostavno uporabo. Vse 
vrste naravnih kamenčkov so popolnoma prebarvane. Barve so stabilne in 
odporne proti vremenskim razmeram. 
 
PROBAU preproga iz kamenčkov je na voljo v šestih različnih barvah. Ne sme priti v otroške roke. V primeru 
zaužitja nemudoma poiskati zdravniško pomoč. Predložite pakiranje ali etiketo proizvoda. Pri večjih 
površinah uporabite samo vedra ene serijske številke. 
 
Podlaga: 
Podlaga mora biti trdna, nosilna, suha in prosta prahu in drugih substanc, ki zmanjšujejo spojnost. Neravne 
podlage je treba predhodno izravnati. Pri povišani vlažnosti zraka obstaja nevarnost vezave kondenzacijske 
vode s podlago. Omenjeni vodni film je nujno osušiti. 
 
Uporaba: 
V uporabi kot talna obloga zmešajte celotno vsebino z vezivnim sredstvom za tla PROBAU z mešalnikom ob 
počasnem mešanju. V uporabi kot stenska obloga zmešajte celotno vsebino s PROBAU utrjevalcem 
kamenčkov za steno z mešalnikom ob počasnem mešanju. Orodje po uporabi takoj odgovarjajoče očistite. 
 
Poraba: 
20 kg preproge iz kamenčkov PROBAU zadostuje za pribl. 1,75 m2. 
 
Skladiščenje:  
suho in strokovno. 
 
Dobavna oblika: 
Prod reke Donave:   2-4 mm, 20-kg vedro 
Marmornat prod rosé mešan:  2-4 mm, 20-kg vedro 
Marmornat prod rjav mešan:  2-4 mm, 20-kg vedro 
Marmornat prod bež:   2-4 mm, 20-kg vedro 
Marmornat prod siv:   2-4 mm, 20-kg vedro 
Marmornat prod megleno-siv:  2-4 mm, 20-kg vedro 
 
Navodila: 
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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