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Genel ve çok yönlü kullanım için, hızlı prizlenen alçı. İç mekanlarda işlenmeye 
uygundur. 
 
Kullanım Amacı:  
PROBAU inşaat alçısı, yalancı mermer ve kabartma çalışmaları ile prizler 
yerlerine oturtulurken, dübel delikleri, çatlak ve deliklerin doldurulması veya 
engebeli yerlerin düzeltilmesi gibi çok sayıda uygulama alanında kullanılmak 
üzere uygundur. PROBAU inşaat alçısı, mineral zeminlerde de kullanılmak 
üzere uygundur. İç mekanlar için. 
 
Malzeme:  
PROBAU inşaat alçısı, genel ve çok yönlü kullanım amaçlı, üstün kaliteli ve hızlı prizlenen bir malzemedir. 
 
Zemin: 
PROBAU inşaat alçısı, tüm mineral zeminlerde kullanılmak üzere uygundur. Zemin, yüksek taşıma 
kapasiteli, temiz, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Boşta duran, yapışık olmayan parçalar 
uzaklaştırılmalıdır. Zemin, uygulamadan önce ıslatılmalıdır. 
 
Sarfiyat: 
Sarfiyat, uygulama türüne göre değişmektedir. 
 
İşleme: 
Temiz suyun içine dökülen PROBAU inşaat alçısı, püremsi ve topaksız bir karışım elde edilene kadar, mala 
veya alçı spatulası ile karıştırılır. Alçı, karıldıktan sonra, mala veya perdah malası ile uygulanır. Alçı 
uygulandıktan sonra, gerekmesi durumunda, geçişlerin bir fırça vasıtasıyla düzeltilmesi gerekebilir. Alçı, 
rutubetli yüzeylere uygulanmamalı ve çimento içeren ürünlerle birlikte işlenmemelidir. Ürün, 5 °C'den düşük 
hava ve zemin sıcaklıklarında işlenmemelidir.  
 
İşlenebilirlik / Katılaşma Süreleri:  
Ürünün işlenebilirlik süresi,  + 20 °C'de yaklaşık 15 dakikadır.  
 
Depolama:  
Kuru ve gerektiği gibi. 
 
Ambalaj:  
1,5 kg torba, 5 kg torba, 15 kg torba 
 
Not: 
Teknik bilgilerde, 20 °C / % 65 nispi hava nemi oranı baz alınmıştır. Konuyla ilgili olarak torbanın üzerindeki 
yazıyı dikkate alınız. 
 
Burada verilen bilgiler, kapsamlı testler ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Bu bilgiler, tüm 
uygulamaları kapsamamaktadır. Bu nedenle, gerekmesi halinde, deneme amaçlı uygulamaların yapılmasını 
öneririz. Gelişmeler çerçevesinde yapılacak teknik değişiklik haklarımız saklıdır. Tüm diğer konularla ilgili 
olarak, Genel İşlem Şartlarımız geçerlidir. 
 
Gerekli diğer bilgiler için:  
Çağrı merkezi:  0049 (0) 180/3 000 462   
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