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Üstün nitelikli, solvent içermeyen, akrilik dispersiyon bazlı, iç mekanlarda kullanıma uygun 
kaliteli yapıştırıcı. 
 
Kullanım amacı: 
PROBAU Montaj Yapıştırıcısı eco, süpürgelik, alçıpan, polistirol, alçı ve sunta levhalar ile 
lifli çimento levhaların yapıştırılmasında kullanılır.  
 
Uygulama: 
Kapağı, üst kartuşun dibinden, vida dişinden önce kesin. Kartuşun ucunu takın ve başını 
istediğiniz büyüklükte eğik bir şekilde kesin. (Açıklık en az Ø 5 mm olmalıdır) PROBAU 
Montaj Yapıştırıcısı eco, manüel bir tabanca veya havalı bir tabanca ile uygulanabilir. 
Yapıştırıcıyı, eşit oranlı kalınlıklarda veya damlalar halinde uygulayın. Yapıştırıcıyı, her 
zaman köşe noktalarına ve kenarlar boyunca sürün. Yapıştırıcıyı yüzeye sürerken, örn. 
dişli bir mala ile eşit oranlı olarak ince bir şekilde tek tarafa sürün. Yapıştıracağınız 
malzemeyi hemen monte edin ve yerine tutturmak için kuvvetlice bastırın veya vurun. 
Gerekmesi halinde, yapıştırılacak malzemeyi destekleyin veya sabitleyin.  Düşük sıcaklıklar ve ıslak 
zeminler, ürünün sertleşmesini geciktirir. Uygulama olanaklarının çok sayıda olması nedeniyle, kesinlikle ön 
deneylerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yapıştırıcı fazlalıklarını hemen temizleyin. Yapıştırıcılar, 
sertleştikten sonra, sadece mekanik olarak temizlenebilir. Aynı durum, takımlar için de söz konusudur. 
 
Zemin:  
Zeminin / yapışma zeminin üzerinde bulunan toz, dökme malzeme, duvar kağıtları, yağ, parafin ve kalkmış 
boyalar, iyice temizlenmelidir. Pürüzsüz yüzeyler pürüzlendirilmeli; örn. sıva, beton, gözenekli beton vb. gibi 
çok emici özellikteki zeminler, 1/5 yapıştırıcı/su karışımı ile bir ön uygulamaya tabi tutulmalıdır.  
Not: Yapıştırıcının sertleşebilmesi için, ya zeminin ya da yapıştırılacak malzemenin emici özellikte olması 
gerekmektedir. Örn. polietilen, teflon ve bitüm içeren zeminler ve plastikler gibi yapışma özellikleri kötü olan 
plastikler, zemin olarak kullanılmak üzere uygun değildir. 
 
Sarfiyat: 
5 mm meme ağzıyla uygulandığında, yaklaşık 16 m uzunluğunda bir şeride yeterlidir.  
 
İşlenebilirlik sıcaklığı: 
+5°C ila +40°C arası (optimum +5°C ila +20°C arası). 
 
Sıcaklık dayanımı: 
Yakl. -20°C ila +80°C arası. 
 
Maks. son mukavemet: 
Yaklaşık 72 dakika sonra 
 
Başlangıç yapışma gücü: 
yakl. 150 kg/m² 
 
Yangın davranışı: 
Sınıf E 
 
Standartlar ve testler: 
GEV-Emicode EC 1plus; TÜV Rheinland Sertifikalı 
Performans beyanı ile ilgili daha geniş bilgi için: www.probau.eu 
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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: 
450g kartuş 
 
Renk tonları: 
Beyaz  
 
Tasfiye: 
Ürünün ambalajını, geri dönüşüme göndermeden önce tamamen boşaltın. Malzeme kalıntıları, yerel sorunlu 
atık tasfiyesi noktalarına teslim edilebilir. Atık Listesi Yönetmeliğine göre atık kodu 080410 
 
İçerik maddeleri: 
Eser miktarda izotiyazolinonlar içerebilir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bilgilendirme çağrı merkezi: +49 
541 601-601.  
 
Güvenlik uyarıları: 
Çocuklardan uzak tutulmalıdır. Ürün işlenirken ve kururken yeterince havalandırma sağlanmalıdır. Ürün 
işlenirken, yemek, içmek veya sigara içmekten kaçınılmalıdır. Göze veya cilde teması halinde, bol suyla 
yıkayın. Gıda maddelerinde veya içme suyu bulunan bölgelerde kullanılmak üzere uygun değildir. 
Başvuru üzerine güvenlik bilgi formu mevcuttur. 
 
Not: 
Uygulama ile ilgili hatalar ve bu hataların sonuçlarından şirketimiz sorumlu değildir. 
Ambalajın üzerindeki uyarıları dikkate alın. 
 
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   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 

D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


