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Kullanıma hazır sentetik kauçuk bazlı elastik yalıtım macununu.  
 
Kullanım amacı: 
PROBAU Her Havaya Elverişli Yalıtım Macunu çatı ve ön cephe 
alanlarındaki çatlak ve deliklerin tamirinde ve yalıtılmasında kullanılır,  
örneğin; yağmur olukları, çatı pencereleri, kubbe fenerleri, baca ve 
bitümlü çatı membranları.  Bitüm zeminlere, cam, metal ve beton 
yüzeylere astarsız yapışır. Sadece dış mekanlarda kullanıma uygundur. 
 
Uygulama: 
Kullanımdan önce güvenlik uyarılarını okuyunuz. Gerekirse derz 
kenarlarını bir maskeleme bandı ile kapatınız. Kartuşun ucunu takın ve 
derz genişliğine göre eğik bir şekilde kesin. PROBAU Her Havaya 
Elverişli Yalıtım Macununu uygun pres tabancasıyla eşit biçimde derze 
uygulayın. Kabuk tutmadan önce, Probau perdah malzemesi ve uygun bir 
perdahlama takımı ile pedahlanmalıdır. Yapışkan bant, perdah işlemi biter 
bitmez sökülebilir. 
 
Zemin: 
Temiz, sağlam, taşıma kapasiteli, hafif nemli zeminlerde kullanılmak üzere uygundur. 
PROBAU Her Havaya Elverişli Yalıtım Macunu hemen hemen tüm malzemelere yapışır, 
örneğin; bitüm membranları, beton, elyaflı çimento levhaları, taş, sıva, cam, metal ve çok 
sayıda plastikler. Aşırı koşullarda ve bazı plastiklerde Silikon Primer ile bir ön uygulama 
yapılması önerilir. Derin derzlerin arkaları, emici olmayan bir köpük malzeme ile 
doldurulmalıdır. 
 
Açıklamalar: 
Sadece dış mekanlarda kullanıma uygundur! 
Fiziksel olarak kurur. (Solvent serbest bırakır) 
Yanıcı solvent içerir.  
Belirtilen kabuk tutma ve sertleşme süreleri ürünün depolanmasına göre ve ürünün 
yaşlanmasıyla değişebilir. 
 
Sarfiyat: 
6 x 6 mm boyutlarında bir derzde, 8 -9 m. 
 
İşlenebilirlik / katılaşma süresi ve sıcaklıkları: 
+5°C ila +40°C arası (optimum +5°C ila +20°C arası). Sertleşme:  yakl. 2 mm/gün 
 
Sıcaklık dayanımı: 
Yakl. -25°C ila +100°C arası. 
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İzin verilebilir toplam deformasyon: 
Maks. % 25 

 
Depolama: 
Soğuk, kuru, don tehlikesi olmayan bir yerde depolanmalıdır. 
 
Son kullanma tarihi: 
Açılmamış orijinal ambalajının içinde, üretim tarihinden itibaren 24 ay. Üretim tarihi 
ambalajın üzerinde yer almaktadır. 
 
Ambalaj: 
310ml kartuş 
 
Renk tonları: 
Transparan ve alüminyum 
 
Tasfiye: 
Ürünün ambalajını, geri dönüşüme göndermeden önce tamamen boşaltın. Malzeme 
kalıntıları, yerel sorunlu atık tasfiyesi noktalarına teslim edilebilir. 
 
İçerik maddeleri: 
Başvuru üzerine güvenlik bilgi formu mevcuttur. 
 
Güvenlik uyarıları: 
Çocuklardan uzak tutulmalıdır. Nbütil asetat içerir. Sıvı ve buharı yanıcıdır! Uyuşukluğa ve 
baş dönmesine neden olabilir. Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara 
neden olabilir. Yüksek sıcaklıklar, çok sıcak yüzeyler, kıvılcımlar, açık alev ve başkaca 
tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içmeyin. Kabı sıkıca kapatılmış halde 
muhafaza edin. İyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edilmelidir. Serin tutulmalıdır. 
Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. Koruyucu 
eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. Göze temas etmesi halinde: 
Birkaç dakika boyunca dikkatlice suyla yıkayın. Şayet kontakt lens kullanıyorsanız, kontakt 
lenslerinizi çıkarın. Yıkamaya devam edin. Başvuru üzerine güvenlik bilgi formu mevcuttur. 
 
 
 
Bu açıklamadaki değerler, laboratuvarda ve pratikte yoğun deneme amaçlı uygulamalara dayanır ve sadece 
bir referansdır. Uygulamanın sorumluluğunu kullanan üstlenir. Bilgiler ürüne ilişkin herhangi bir teminat veya 
garanti anlamına gelmez. 
 

 


