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Kullanılışı:  
PROBAU duş yalıtım seti, fırça, spatula ve rulo ile sıhhi alanlar ve ıslak 
hacimlerin seramik kaplamalarının altında kalan, suya bakan yüzeylerin 
yalıtımında kullanılan, solvent içermeyen, kullanıma hazır bir yalıtım 
sistemidir. Neme karşı hassas zeminlerin korunması amacıyla kullanılır. 
Prizlenmiş vaziyette su geçirmez ve silikon uyumlu olup, uygulama 
sırasında kokusuzdur ve hızlı kurur. İç mekanların duvar ve zemin 
yüzeylerinde kullanılır. 
 
Zemin:  
Zemin, sağlam, yük taşıyabilir kapasitede, toz, kir, yağ, boya ve boşta duran parçalardan arındırılmış olmalı 
ve üzerinde yekpare çatlaklar bulunmamalıdır. Güçlü emiş özelliğine sahip zeminler, önce ıslatılmalı veya bu 
tür zeminlere, uygulama öncesinde PROBAU yapıştırma emülsiyonu uygulanmalıdır. Çimento bağlayıcılı 
zeminlere, bir fırça ile1:1 suyla inceltilmiş 
PROBAU duş yalıtım astarı sürülebilir. Düzensiz zeminler, uygulamadan önce 
tesviye edilmelidir. Zeminin mevcut rutubeti göz önünde bulundurulmalıdır. Malzeme tamamen kuruduktan 
sonra, ince yatak yöntemiyle seramik kaplamalar döşenebilir. 
 
İşleme:  
PROBAU duş yalıtım astarını kullanmadan önce iyice karıştırın ve plastik veya koyun yünü rulo, fırça veya 
duvar kağıdı fırçası ile iki-üç kat bolca ve eşit oranlı sürün. Bir sonraki kat sürülmeden önce, her kat, iyice 
kurumuş olmalıdır. Henüz taze olan ve yapışma zemini olarak vazife gören PROBAU duş yalıtım astarına, 
yani köşelere PROBAU duş yalıtım bandı uygulayın ve üzerini macun ile tamamen kapatın. Yalıtım 
bantlarının en az 5 cm üst üste binmesine dikkat edin. PROBAU duvar boru manşetlerini boru geçişlerinin 
üzerine geçirerek, henüz taze olan duş yalıtım astarına yerleştirin ve bastırın. İkinci bir kat duş yalıtım astarı 
uygulamak suretiyle, duvar boru manşetlerini sisteme komple entegre edin. Malzeme, hava nemi oranına 
göre yaklaşık 3 saatte kurur. 
 
Depolama:  
Kuru ve gerektiği gibi. 
 
Ambalaj: 
3 parçalı set şu bileşenlerden oluşmaktadır:  • Duş yalıtım astarı / 4 kg kova 
 • Duvar boru manşeti / 2 adet 
 • Duş yalıtım bandı / 5 m rulo 
 

Not: 
Ambalajın üzerindeki uyarıları 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. 
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