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Zelo kakovostna, elastoplastična in eno-komponentna fugirna tesnilna masa na akrilni, 
disperzijski osnovi za notranjo in zunanjo uporabo s hitrim sušenjem.  
Izdelek je brez ftalata in zelo okolju prijazen 
 
Namen uporabe: 
Za zapiranje razpok in za zatesnitev fug z majhno obremenitvijo raztezanja med 
betonom, zidovjem, ometom ali lakiranim lesom. Posebno primerno za fuge med 
stopnicami in steno, stropom in steno ter med priključki okenskih polic in konstrukcij iz 
plinobetona. 
 
Obdelava: 
Odrežite kapico na zgornjem koncu kartuše pred navojem. Konico kartuše odvijte in jo 
odrežite ustrezno k želeni debelini fuge. Pleskar-akril PROBAU se lahko obdela z ročno 
potisno pištolo ali pnevmatsko pištolo. Fugirno tesnilno maso vbrizgajte v fuge, pri tem 
pa pazite, da ne nastanejo votlinice. Globlje fuge zapolnite z ustreznim penastim 
materialom. Akrilno tesnilo lahko zgladite z ustreznim orodjem, preden se začne tvoriti 
kožica. Nizke temperature in mokre podlage upočasnijo strditev. Odvečno tesnilo in 
lepilne trakove nemudoma odstranite po izgladitvi. Očistite gladilno orodje. Strjene 
fugirne mase je mogoče odstraniti samo mehanično.  
 
Navodila: Ni primerno za fuge pod vodo in dilatacijske fuge. Ne uporabljajte pri dežju 
ali mokrih podlagah. Omogoča prebarvanje z večino barv (potreben je lasten test) po 
popolni strditvi materiala. Ni primerna za marmorni kamen in naraven kamen.  
 
Podlaga:  
S podlage/sprijemljive površine temeljito odstranite prah, nepritrjen material, tapete, mast, vosek in ne-
sprijete premaze. Gladke površine naredite hrabre, medtem ko je treba močno vpojne podlage, kot je npr. 
omet, beton, celičast beton itd., predhodno obdelati z mešanico iz 1/3 akril/vode.  
Napotek: Umetne mase, ki zavračajo sprijem, kot npr. polietilen, teflon in bituminozne podlage so 
neprimerne kot sprijemalna podlaga. Se ne sprijema stekla in kovin. 
 
Poraba: 
Zadostuje za pribl. 8-9 m pri 6 x 6 mm široki in globoki fugi.  
 
Časi za obdelavo in strjevanje, temperatura strjevanja: 
od +5 °C do +40 °C (optimalno od +5 °C do +20 °C). Strjevanje: 1-2 mm/na dan (z oddajanjem vode)  
 
Čas tvorjenja kožice: 
pribl. 10 minut  
 
Odpornost proti škodljivim vplivom spreminjajoče se temperature: 
pribl. od -25 °C do +80 °C. 
 
Dopustna skupna deformacija: 
12,5 % 
 
Odziv na ogenj: 
Razred E 
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Standardi in kontrole: 
Preverjen v skladu s standardom EN 15651 – 1. del: F-INT-EXT 12,5 P 
Certificiran po RAL-ZU 123 Modri angel (nem. Blauer Engel); GEV-Emi-koda EC 1plus;  
Druge informacije k izjavi o lastnostnih so na voljo na straneh www.probau.eu 
 
Skladiščenje: 
na hladnem, suhem in zaščiteno pred zmrzali  
 
Rok trajanja najmanj do:  
V neodprti originalni embalaži 24 mesecev od dneva proizvodnje, glej pečat. 
 
Vrsta embalaže: 
310-ml kartuša 
 
Barvni odtenki: 
bel 
 
Odstranjevanje odpadkov: 
V recikliranje oddajte samo popolnoma izpraznjene posode. Ostanki materiala lahko oddate pri lokalnih 
mestih za odstranjevanje problematičnega odpadka. Ključ odpadka AVV: 080410 
 
Sestavine: 
Vsebuje izotiazolinone. Lahko povzroči alergične reakcije. Svetovanje pod dežurno servisno telefonsko 
številko: 
 +49 541 601-601. Varnostni list je na voljo po povpraševanju. 
 
Previdnostni stavki: 
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: 
Maso zaščitite toliko časa pred izpiranjem, dokler se ni strdila na površju. 
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.  

 


