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Kullanılışı:  
PROBAU taş halıda kullanılmak üzere doğal taş agregası. Taşlar, PROBAU 
bağlayıcı duvar malzemesi veya bağlayıcı zemin malzemesi ile 
karıştırıldığında, ışığa ve aşınmaya dayanıklı bir kaplama elde edilir. İç ve dış 
mekanların duvar ve zeminlerinde. Doğal taş taneleri, yapay olarak 
yuvarlatılmış, yıkanmış, kurutulmuş olup, kolayca işlenebilmektedirler. Tüm 
doğal taş tanelerinin her tarafı boyanmıştır. Renkleri atmayan taşlar, hava 
koşullarına karşı dayanıklıdır. 
 
PROBAU taş halının altı farklı rengi bulunmaktadır. Çocukların ulaşabileceği 
yerlerden uzak tutun. Yutulması halinde hemen bir hekime başvurulmalıdır. Ürünün ambalaj veya etiketi 
hekime gösterilmelidir. Büyük yüzeylere uygularken, ürünün aynı şarj numarasına sahip olan kovalarını 
kullanmalısınız. 
 
Zemin: 
Zemin, sağlam, taşıma kapasitesine sahip, kuru, toz ve yapışmayı engelleyen maddelerden arındırılmış 
olmalıdır. Engebeli zeminler, uygulamadan önce tesviye edilmelidir. Hava neminin yüksek olması 
durumunda, zeminde yoğuşma suyu birikme tehlikesi vardır. Oluşan bu su filminin tamamen kurumuş olması 
gerekmektedir. 
 
İşleme: 
Ürünü, zemin kaplaması olarak uygulayacak olmanız durumunda, ambalaj içeriğinin tamamını, yavaş çalışan 
bir karıştırıcı kullanarak, PROBAU bağlayıcı zemin malzemesi ile karıştırın. Ürünü, duvar kaplaması olarak 
uygulayacak olmanız durumunda, ambalaj içeriğinin tamamını, PROBAU taş sağlamlaştırma duvar 
malzemesi ve PROBAU bağlayıcı duvar malzemesi ile iyice karıştırın. Takımlar, çalışma biter bitmez hemen 
gerektiği gibi temizlenmelidir. 
 
Sarfiyat: 
20 kg PROBAU taş halı malzemesi, yaklaşık 1,75 m

2
 büyüklüğünde bir alana yeterli gelir. 

 
Depolama:  
Kuru ve gerektiği gibi. 
 
Ambalaj: 
Tuna Nehri taşı   2 – 4 mm, 20 kg kova 
Mermer çakılı - Karışık pembe tonlar:  2 – 4 mm, 20 kg kova 
Mermer çakılı - Karışık kahverengi tonlar:  2 – 4 mm, 20 kg kova 
Mermer çakılı - Bej:   2 – 4 mm, 20 kg kova 
Mermer çakılı - Gri:   2 – 4 mm, 20 kg kova 
Mermer çakılı - Sis grisi:  2 – 4 mm, 20 kg kova 
 
Açıklamalar: 
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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