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Gotowa do użycia elastyczna masa uszczelniająca na bazie kauczuku 
syntetycznego.   
 
Przeznaczenie: 
Wielosezonowa masa uszczelniająca PROBAU nadaje się do naprawy 
i uszczelniania otworów i pęknięć w dachach i elewacjach, np. w rynnach, 
oknach dachowych, świetlikach, kominach czy papach dachowych. 
Przylega bez nakładania podkładu do powierzchni bitumicznych, szkła, 
metalu i betonu. Tylko do stosowania na zewnątrz. 
 
Sposób użycia: 
Przed rozpoczęciem pracy przeczytać zasady bezpieczeństwa. W razie 
potrzeby okleić krawędzi spoiny taśmą samoprzylepną. Odkręcić dyszę 
kartusza i ściąć ją ukośnie stosownie do wymaganej szerokości spoiny. 
Równomiernie wtłoczyć wielosezonową masę uszczelniającą PROBAU 
do spoiny, używając odpowiedniego pistoletu do wytłaczania. Przed 
kożuszeniem wygładzić środkiem wygładzającym Probau i odpowiednim 
narzędziem do gładzenia. Po wygładzeniu usunąć taśmę samoprzylepną. 
 
Podłoże: 
Może być nakładany na czyste, mocne, nośne i lekko wilgotne podłoża. Wielosezonowa 
masa uszczelniająca PROBAU przylega do prawie wszystkich materiałów, takich jak 
taśmy bitumiczne, beton, płyty cementowo-włóknowe, kamień, tynk, szkło, metale i wiele 
tworzyw sztucznych. W ekstremalnych warunkach i na niektórych tworzywach sztucznych 
zalecane jest naniesienie warstwy podkładu silikonowego. Głębokie spoiny wypełnić 
niechłonną pianką (wypełniacz PE do fug). 
Wskazówki: 
Tylko do stosowania na zewnątrz! 
Fizycznie wysychający. (wydziela rozpuszczalniki) 
Zawiera palne rozpuszczalniki.  
Podane wartości czasowe kożuszenia i twardnienia zależą od warunków przechowywania 
i mogą ulegać zmianie wraz ze starzeniem się produktu. 
 
Zużycie: 
Ilość wystarczająca na około 8 do 9 m (przy spoinie o wymiarach 6 x 6 mm) 
 
Temperatura oraz czas nakładania i utwardzania: 
od +5 °C do +40 °C (optymalna od +5 °C do +20 °C). Utwardzanie: około 2 mm na dzień 
 
Odporność na temperaturę: 
od ok. -25 °C do ok. +100 °C 
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Dopuszczalne odkształcenie całkowite: 
maks. 25% 

 
Magazynowanie: 
w chłodnym i suchym miejscu o dodatniej temperaturze 
 
Termin przydatności: 
W nieotwartym oryginalnym opakowaniu 24 miesięcy od daty produkcji podanej na 
nadruku. 
 
Opakowanie: 
Kartusz 310 ml 
 
Kolory: 
przezroczysty, aluminium 
 
Utylizacja: 
Do recyklingu oddawać tylko całkowicie opróżnione opakowania. Resztki materiału można 
oddawać do lokalnych placówek utylizacji odpadów niebezpiecznych. 
 
Składniki: 
Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Chronić przed dziećmi. Zawiera n-octan butylu. Łatwopalna ciecz i pary! Może wywołać 
uczucie senności lub zawroty głowy. Powtarzające się narażenie może powodować 
wysuszanie lub pękanie skóry. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących 
powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w dobrze wentylowanym 
miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/ 
par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę 
oczu/ochronę twarzy. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez 
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować 
płukanie. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. 
 
 
 
Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki opierają się na intensywnych testach aplikacyjnych 
w laboratorium i w praktyce i stanowią wartości orientacyjne. Odpowiedzialność za konkretne zastosowanie 
spoczywa jednak na użytkowniku. Nie stanowią one gwarancji ani potwierdzenia właściwości produktu. 

 


