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 En son güncelleme tarihi: Mayıs 2017 – 1 – PNASI 310 

 

Özellikle renk değiştirme hassasiyetine sahip doğal taşlar için olmak üzere, çökme ve akma 
yapmayan, kullanıma hazır, düşük oranda büzüşme davranışına sahip, tek komponentli silikon 
yalıtım malzemesi (çapraz bağlayıcılı). İç ve dış mekanlarda kullanılmak üzere uygundur. 
 
Kullanım amacı: 
Granit, kumtaşı, mermer, kuvarsit vb. arasındaki bitişme ve oturma derzlerinin yalıtılmasında 
kullanılır. Beton, sıva, seramik ve metallerin bitişme derzlerinin yalıtılmasında da kullanılır. 
Cam. PROBAU doğal taş silikonu, banyolar, duşlar, mutfaklar, atriyumlar ve merdivenlerde 
kullanılır. 
 
Uygulama: 
Kapağı, üst kartuşun dibinden, vida dişinden önce kesin. Kartuşun ucunu takın ve derz 
genişliğine göre eğik bir şekilde kesin. PROBAU Doğal Taş Silikonu, manüel bir tabanca veya 
havalı bir tabanca ile uygulanabilir. Derz yalıtım malzemesini, hiç boşluk kalmayacak şekilde 
derze sıkın. Derin derzlerin arkaları, uygun bir köpük malzeme ile doldurulmalıdır. Silikon 
yalıtım malzemesi, kabuk tutmadan önce, uygun bir takımla düzleştirilebilir. Düşük sıcaklıklar 
ve ıslak zeminler, ürünün sertleşmesini geciktirir. Yalıtım malzemesi fazlalıkları ve yapışkan bantlar, 
düzleştirme işleminden hemen sonra uzaklaştırılmalıdır. Sertleşen derz dolguları, sadece mekanik olarak 
temizlenebilir. Aynı durum, takımlar için de söz konusudur. 
Açıklamalar: Düzleştiriciler kullanıldığında, ortaya çıkan su şeritleri, mühürleme işleminden hemen sonra 
uzaklaştırılmalıdır. Bu şeritlerin daha sonra temizlenmesi durumunda, uygulama yüzeyinde kalıcı izler 
kalabilir. Ürün kullanılmadan önce, bitişikte bulunan doğal taş veya ahşap gibi yüzeylere uyumlu olup, 
olmadığından, ön deneyler vasıtasıyla emin olunmalıdır. 
  
Zemin:  
Derz kenarları kuru, temiz, sıvı ve katı yağdan arındırılmış olmalı ve taşıma kapasitesine sahip olmalıdır. 
Not: PROBAU Doğal Taş Silikonu, zift, bitüm, lastik, teflon ve polietilen gibi malzemelerin üzerine yapışmaz. 
Uygulamadan önce, deneme amaçlı tutunma testleri yapılması önerilir. 
 
Sarfiyat: 
6 x 6  mm genişliğinde ve derinliğinde bir derzde, yaklaşık 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. -40°C ila +180°C arası. 
 
İzin verilebilir toplam deformasyon: 
% 25 
 
Yangın tutumu: 
Sınıf E 
 
Standartlar ve testler: 
EN 15651 – Bölüm 1’e göre test edilmiştir: F-INT-EXT-CC; Bölüm 2: Cam G-CC-20LM; Bölüm 3: Sıhhi alan: 
S-XS 1  
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 18 ay. Üretim tarihi ambalajın üzerinde yer 
almaktadır. 
 
Ambalaj: 
310ml kartuş 
 
Renk tonları: 
Transparan, beyaz, gri, bazalt, antrasit, bej 
 
Tasfiye: 
Ürünün ambalajını, geri dönüşüme göndermeden önce tamamen boşaltın. Malzeme kalıntıları, yerel sorunlu 
atık tasfiyesi noktalarına teslim edilebilir. 
 
İçerik maddeleri: 
2-Oktil-2H-isotiazol-3-on(OIT) içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.  
Bilgilendirme çağrı merkezi: +49 541 601-601. Başvuru üzerine güvenlik bilgi formu mevcuttur. 
 
Güvenlik uyarıları: 
Çocuklardan uzak tutulmalıdır. Doktora müracaat ederken, ambalaj veya ürün etiketini hazır bulundurun. 
Göz, cilt veya giysilere temasından kaçınılmalıdır. Ürün, sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanılmalıdır. 
 Bu ürün, kuru tabakayı koruyan bir biyosit ürün içermektedir. 
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 


