
 
 
 
 
 
 
 

Bağlayıcı Zemin Malzemesi 
 
Kullanılışı:  
PROBAU taş halıda kullanılan, solvent içermeyen, kullanıma hazır bağlayıcı 
malzeme. Malzeme, PROBAU taş halı malzemesiyle karıştırıldığında, ışığa ve 
aşınmaya dayanıklı bir döşeme kaplaması oluşur. İç ve dış mekan beton 
zeminleri, şapları ve zemin karolarının üzerinde kullanılabilir.  
 
Zemin:  
Zemin, düz, sağlam, taşıma kapasitesine sahip, kuru ve yapışmayı engelleyen 
maddelerden arındırılmış olmalıdır. Emici özellikteki zeminlere, PROBAU 
zemin için taş astarı ile astarlanır. Eski fayans kaplamalar gibi, emici özellikte 
olmayan zeminlere, PROBAU için özel yalıtım malzemesinden oluşan kaba 
bir sıva uygulanmalı ve bu sıvanın yüzeyi mala ile çizilerek pürüzleştirilmelidir. 
Bu işlemin ardından, PROBAU taş halı malzemesi, aşağıda anlatıldığı şekilde uygulanır. 
 
İşleme:  
Ambalajın içeriğini tamamen PROBAU taş halı kovasının içine dökün ve yavaş çalışan bir karıştırıcı ile iyice 
karıştırın. Karışım hazırlandıktan sonra, işlenmek üzere yaklaşık 75 dakikanız bulunmaktadır. Karışımı, 
önerilen 8 mm tabaka kalınlığında olmak üzere, hazırladığınız zemine bir rakle ile kabaca dağıtın ve daha 
sonra bir perdah malası ile sıkıştırın. Zeminin üzerinde, yaklaşık 8 saat sonra dikkatli olmak koşuluyla 
yürünebilir. Zemin, yaklaşık 2 gün sonra tamamen katılaşır ve üzerine yük bindirilebilir. Taze malzeme, 
tamamen katılaşana kadar neme karşı korunmalıdır. Takımlar, çalışma biter bitmez hemen, piyasada satışa 
sunulan sıradan bir tinerle yıkanmalıdır. Malzeme, sadece +10 °C ila +30 °C arası işlenebilirlik sıcaklığında 
kullanılmalıdır. Sürekli ıslak olan yerlerde (örneğin; duşlar) kullanılmak üzere uygun değildir. 
 
Sarfiyat:  
1 kg PROBAU bağlayıcı zemin malzemesi, yaklaşık 20 kg PROBAU taş halı (yaklaşık 1,75 m²) için yeterlidir.  
 
Depolama:  
Kuru ve gerektiği gibi. 
 
Ambalaj:  
1 kg kutu 
 
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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