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Használatra kész rugalmas szintetikus kaucsuk alapú tömítőmassza.   
 
Rendeltetése: 
A PROBAU időjárásálló tömítőanyag tetőkön és homlokzatokon, pl. 
esőcsatornákon, tetőablakokon, bevilágító kupolákon, kéményeken 
keletkezett lyukak és repedések javítására és szigetelésére alkalmas. 
Primer máz nélkül tapad bitumenaljzatokra, üvegre, fémre és betonra. 
Csak külső alkalmazásra. 
 
Feldolgozás: 
A munkálatok megkezdése előtt olvassa el a biztonsági előírásokat. 
Szükség esetén ragassza le a hézagok szélét ragasztószalaggal. 
Csavarja fel a kinyomócsúcsot és vágja fel a fugaszélességnek 
megfelelően. Vigye be a PROBAU időjárásálló tömítőanyagot egy 
kinyomó pisztollyal egyenletesen a fugába. Simítsa el a bőrösödés előtt 
Probau simítószerrel és alkalmas simítóeszközzel. A ragasztószalagot az 
elsimítás után azonnal távolítsa el. 
 
Aljzat: 
Tiszta, szilárd, hordképes valamint enyhén nedves aljzatok alkalmasak. A PROBAU 
időjárásálló tömítőanyag tapad majdnem minden anyagra, mint bitumenes lemezekre, 
betonra, cementrost-lapokra, kőre, vakolatra, üvegre, fémre és sok műanyagra. Extrém 
körülmények esetén és néhány műanyagon ajánlatos szilikon primerrel alapmázolást 
végezni. Mélyebb nem szívó hézagokon végezzen háttértöltést habanyaggal (PE 
fugakitöltő profillal). 
 
Megjegyzések: 
Csak kültéren használja! 
Fizikailag kiszáradó. (Oldószerek leadása) 
Éghető oldószert tartalmaz.  
A bőrképződésre és a kikeményedésre megadott időértékek raktározástól függnek és a 
termék öregedésével megváltozhatnak. 
 
Felhasználás: 
Kb. 8-9 m-re elegendő (6 x 6 mm-es hézagméret esetén) 
 
Feldolgozási / kikeményedési idők és hőmérsékletek: 
+5 °C-tól +40°C-ig (optimálisan +5 °C-tól +20 °C-ig). Kikeményedés: kb. 2 mm/nap. 
 
Hőállóság: 
Kb. -25 °C-tól +100 °C-ig. 
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Megengedett teljes alakváltozás: 
Max. 25% 

 
Tárolás: 
Hűvös, száraz és fagymentes helyen 
 
Minimális eltarthatóság: 
Felbontatlan eredeti csomagolásban a gyártási időtől számítva 24 hónap, lásd a 
bélyegzőfeliratot. 
 
Csomagolás: 
310 ml kartus 
 
Színek: 
Átlátszó, alumínium 
 
Ártalmatlanítás: 
Csak a maradékoktól megszabadított csomagolást adja az újrahasznosításba. Az 
anyagmaradékokat a helyi veszélyes hulladékot gyűjtő telepen lehet leadni. 
 
Összetevők: 
Biztonsági adatlap kérésre kapható. 
 
Biztonsági előírások: 
Nem kerülhet gyermek kezébe. N-butil-acetátot tartalmaz. A folyadék és a gőz gyúlékony! 
Álmosságot és szédülést okozhat. Az ismételt érintkezés száraz, repedezett bőrhöz 
vezethet. Távol kell tartani hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más 
gyújtóforrástól. Dohányozni nem szabad. A tartályt szorosan zárva kell tartani. Jól szellőző 
helyen kell tárolni. Tartsa hűvösen. Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. 
Hordjon védőkesztyűt / védőruházatot / szemvédelmet / arcvédelmet. Szembe kerülés 
esetén: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Meglévő kontaktlencséket lehetőség 
szerint el kell távolítani. Folytatni kell az öblítést. Biztonsági adatlap kérésre kapható. 
 
 
 
Ennek az útmutatónak az adatai laborokban és gyakorlatban végzett intenzív felhasználási teszteken 
alapulnak és irányértékeknek tekintendők. Az egyes felhasználásokért azonban a felelősség a felhasználót 
terheli. Nem képeznek garanciát és biztosítékot. 
 

 


