
 

 

 

 

 

 

 

 

Duvar + Zemin İçin Özel Yalıtım Malzemesi 
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 En son güncelleme tarihi: Şubat 2014 – 1 – SAD 

 

Kullanılışı:  
PROBAU taş halı altında kullanılan yalıtım harcı ve aderans köprüsü. İç ve dış 
mekanların duvar ve zeminlerinde kullanılmak üzere uygundur. Özellikle nemli 
ve ıslak hacimlerde kullanılmak üzere uygundur. Emici özellikte olmayan 
zeminler (örneğin; eski fayanslar) üzerinde aderans köprüsü olarak kullanılır. 
 
Zemin:  
Zemin; sağlam, yük taşıma kapasiteli, kuru, tozdan ve üzerinde yapışma 
gücünü etkileyebilecek başkaca maddelerden arındırılmış olmalıdır. PROBAU 
Emici olmayan zeminlere  
(örneğin; fayans, pürüzsüz beton), ilk önce PROBAU duvar + zemin için özel yalıtım ürününden oluşan kaba 
bir sıva uygulanmalı ve bu sıvanın yüzeyi mala ile çizilerek pürüzleştirilmelidir. Bu şekilde yüksek bir yapışma 
kapasitesi elde edilir. Güçlü emici özellikte olan zeminler, uygulamadan önce ıslatılmalıdır. Engebeli 
zeminler, uygulamadan önce tesviye edilmelidir. 
 
İşleme:  
Önce temiz bir kabın içine yaklaşık 1,8 l temiz su koyun ve torbanın içeriğini (6 kg) suya ekleyin ve yavaş 
çalışan bir karıştırıcı ile macun kıvamında topaksız bir harç oluşana kadar karıştırın. Ürün, yalıtım malzemesi 
olarak, duvar kağıdı fırçası veya perdah malası ile 2 kat uygulanır. 1. kat uygulandıktan sonra, malzemenin 
kuruması için en az 8 saat beklenmelidir. Malzemenin toplam kalınlığı, 2 mm'nin altında olmamalıdır. Üzerine 
PROBAU taş halı malzemesini uygulamadan önce, yalıtım malzemesinin yaklaşık 2 - 3 gün kadar iyice 
kurumasını bekleyin. Taze malzeme, tamamen katılaşana kadar neme karşı korunmalıdır. Emici olmayan 
zeminlerde bir temas tabakası oluşturulmak amacıyla, PROBAU zemin için taş astarı, perdah malası ile 
çizilerek pürüzleştirilir. 
 
Çalışmalar, +5 °C'den düşük ve  +30 °C'den yüksek hava, malzeme ve zemin sıcaklıklarında yapılmamalıdır. 
 
Sarfiyat:  
Yalıtım malzemesi olarak: 6 kg PROBAU özel yalıtım malzemesi, yaklaşık 1,75 m

2
 büyüklüğünde bir alana 

yeterli gelir. 
 
Depolama:  
Kuru ve gerektiği gibi. 
 
Ambalaj:  
6 kg torba 
 
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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