
PROBAU Vse-vremensko tesnilen 310 ml

www.probau.eu

Stanje: oktober 2018 – 1 – PALDI310

Elastična tesnilna masa na osnovi sinteze kavčuka, pripravljena za
uporabo.

Namen uporabe:
PROBAU-ovo vse-vremensko tesnilo je primerno za popravilo in
zatesnitev lukenj in razpok na strehi in fasadah, npr. na odkapnih
žlebovih, strešnih oknih, svetlobnih kupolah, dimnikov, bitumenskih
strešnih progah. Se primer brez namaza primerja na bitumenskih
podlagah, steklo, kovine in beton. Samo za zunanjo uporabo.

Obdelava:
Pred začetkom preberite varnostna navodila. Po potrebi zaščiti robove
fug z lepilnim trakom. Odvijte šobo kartuše in jo odrežite poševno toliko,
kakor je široka fuga. PROBAU-ovo vse-vremensko tesnilo s pištolo za
kartuše nanesite enakomerno v fuge. Preden se začne tvoriti kožica,
zgladite mesta s Probauovim gladilnim sredstvom in primernim gladilnim
orodjem. Lepilni trak morate odstraniti nemudoma po končanem glajenju.

Podlaga:
Primerno za čiste, trdne, nosilne ter rahlo vlažne podlage. PROBAU-ovo vse-vremensko
tesnilo se prime skoraj vseh materialov, kot so na primer bitumenski trakovi, beton, plošče
iz vlaknenega cementa, kamni, ometi, stekla, kovine in številne umetne snovi. Pri
ekstremnih pogojih in na nekaterih umetnih masah priporočamo predhodni namaz z
osnovnim premazom na osnovi silikona. Globlje fuge zapolnite z ne sesajočo peno (profil
PE za polnjenje fug).
Navodila:
Uporabite ga samo na prostem!
Se izsuši fizikalno. (oddajanje topil)
Vsebuje gorljiva topila.
Navedena časovna vrednost za tvorjenje kožice oz. popolno strditev je odvisna od vrste
skladiščenja in se lahko s staranjem izdelka spremeni.

Poraba:
Zadostuje za pribl. 8-9 m (pri 6 x 6 mm veliki fugi)

Časi za obdelavo in strjevanje, temperatura strjevanja:
od +5 °C do +40 °C (optimalno od +5 °C do +20 °C). Strjevanje: pribl. 2 mm/na dan

Odpornost proti škodljivim vplivom spreminjajoče se temperature:
Pribl. od -25 °C do +100 °C
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Dopustna skupna deformacija:
Maksimalno 25 %

Skladiščenje:
Na hladnem, suhem in zaščiteno pred zmrzali

Rok trajanja najmanj do:
V neodprti originalni embalaži 24 mesecev od datuma proizvodnje, glej odtisnjen žig.

Posoda:
310-ml kartuša

Barvni odtenki:
Prozoren, aluminijaste barve

Odstranjevanje odpadkov:
V recikliranje oddajte samo popolnoma izpraznjene posode. Ostanki materiala lahko
oddate pri lokalnih mestih za odstranjevanje problematičnega odpadka.

Sestavine:
Varnostni list je na voljo po povpraševanju.

Varnostna opozorila:
Hraniti izven dosega otrok. Vsebuje n-butilacetat. Vnetljiva tekočina in hlapi! Lahko
povzroči zaspanost ali omotico. Večkratna izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe
ali Razpokane kože. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja ter
drugih virov vžiga. Ne kaditi. Vsebnik držite zaprtega. Shraniti na dobro prezračenem
mestu. Držati na hladnem. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Nosite
zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/zaščito za oči/zaščito za obraz. Pri stiku z očmi: Nekaj
minut skrbno izpirati z vodo. Po možnosti odstranite obstoječe kontaktne leče. Še naprej
izpirati. Varnostni list je na voljo po povpraševanju.

Podatki na teh pisnih navodilih temeljijo na intenzivnih testih uporabe v laboratoriju in v praksi in služijo kot
orientacijske vrednosti. Vendar je uporabnik nosilec odgovornosti za ustrezno uporabo. Navodila ne
predstavljajo nikakršne garancije ali zagotovila.


