
www.probau.eu

Nur im

Építőanyagok a                      -tól
Márkaminőség otthona számára
A PROBAU széles termékpalettát kínál a barkácsolás, a felújítás 
és az építés sok területéhez. Profi minőségben, amelyben Ön 
 mindenkor megbízhat. 

Szerviztelefon 0800 - 3905000
ingyenes hívás: H - P, 9:00 - 18:00 óra

Otthonának specialistája!

Csempézés, rendesen

fal, padló, lépcső,
csempe csempére



... sok helyen jó megoldás a házban - akár 
fürdőszobában, WC-ben, akár lakóhelyiségek-
ben. Ebben a brosúrában megmutatjuk  Önnek, 
 hogyan csempézzen kint és bent, hogyan 
ragasszon csempét csempére.  Burkolási 
 terveihez a megfelelő, minőségi PROBAU-
termékeket csak a BAUHAUS szakáruházban 
kapja meg.

A szép csempe ...
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Probert o“tlete: 
Mindaz, amire a munkához szüksége van: 

24 óra múlva a ProBAU Csemperagasztó-
val ragasztott csempék fugázhatók. Keverje 
be a csomagoláson feltüntetett adatok 
szerint a fugahabarcsot, és fugázógumival 
vagy szivacssimítóval, mindig a csempesor-
ra átlósan húzza a fugákba.

Ha az egész fal csempézve lesz, akkor 
lent kezdjen. A ragasztót először csak kis 
felületre, 3-5 csempe számára húzza fel a 
glettvassal. A fogazott spatulyával fésülje 
jól át.

Ne hordjon fel egyszerre túl sok ragasztót, 
hogy teljes nyugalomban benyomhassa a 
csempéket és legyen még ideje ...

... a vízmértékkel és szemmértékkel újra 
meg újra ellenőrizni, hogy adott esetben 
korrigálni tudjon a "nyitott időben".

Ide-oda törléssel üregmentesen dolgozza 
be és a fugázógumival vagy egy nagyobb 
szivacssimítóval egyidejűleg szedje le a 
felesleges fugamasszát.

A habarcs megkötése után a készre fugázott 
csempéket tisztítsa meg nedves szivaccsal 
és utána fényezze fel száraz kendővel.

Vigye most be könnyed betolással és nyo-
mással, azaz légzárvány nélkül, a csempét a 
ragasztóágyba. A csempének nem szabad 
sehol sem "csikorogva", azaz habarcs nélkül 
a falra kerülni.

Fontos, hogy a csempét teljesen fedő ha-
barcságyba fektesse. Segít ebben a csempe 
enyhe mozgatása ide-oda. A ragasztót víz-
szintesen vagy függőlegesen fésülheti fel.

A készre ragasztott felületeket egy nedves 
szivaccsal alaposan tisztítsa meg a ragasztó 
maradékától, amíg a ragasztó még friss.

Mérőléccel és vízmértékkel pontosan jelölje 
be a magasságokat és a csempefelüle-
teket. Fent egész csempével kezdjen. A 
berajzolás után feszítsen ki vezetőzsinórt a 
csempesarkok segítségével, amely mentén 
csempézni fog.

A falsarkokat, azaz a bal és jobb szélső sort 
lentről fölig csempézze, utána vízszintesen 
sorról sorra haladjon felfelé.

Fugakeresztek vagy csempesarkok a 
csempék között segítenek egyenletes 
fugaszélességet tartani.

Jó tudni: Először alaposan elő kell készíteni az aljzatot. 
Annak mindig tisztának és festéktől stb. mentesnek kell lennie. 
A ragasztót csak azután keverjük be, ha minden előkészítő  munkát 
(például a kívánt csempézett felület felmérése és  felrajzolása) 
befejeztünk. Figyelembe kell venni a feldolgozási útmutatót 
a  csomagoláson: minden ragasztónak van ún. "nyitott ideje", 
amelyen belül fel kell dolgozni. Csak annyi ragasztót keverjen be, 
amennyit ezen idő alatt fel tud használni.

falak csempézése

– mérőléc
– vízmérték
–  csempesarkok 

gumizsinórral
– vezetőzsinór
– simítóvas

– fugakeresztek
 v. csempesarkok
– fugázógumi v.
– szivacssimító
– száraz kendő
 a fényezéshez

– keverőszár
– fúrógép



Csemperagasztó

Kiváló, cemenkötésű és sokoldalúan felhasználható építési ragasztó, 
vékony- és középágyas habarcsként. Keramikus fal- és padlóburkoló 
lapok, valamint kőagyag ragasztására. Alkalmas kül- és beltérre.

Felhasználás:
Csempe: 4 x 4 x 4 mm-es fogazás, kb. 1,8 kg/m²
Profi lozott hátoldal: 6 x 6 x 6 mm, kb. 2,5 kg/m²
Középágyas habarcsként: 8 x 8 x 8 mm, kb. 4 kg/m²

Kiszerelés:
5 kg-os tasak, 25 kg-os zsák

Csempefugázó

Kiváló fugázóiszap-habarcs 5 mm-ig terjedő fugaszélességhez.
Alkalmas keramikus fali- és padlócsempékhez, kül- és beltéren. 
 Többféle színben kapható.

Felhasználás:
A felhasználás a csempeformától, a fugaszélességtől és fugamélységtől 
függően alakul kb. 0,2-től 1 kg/m²-ig.

Kiszerelés:
2 kg-os tasak, 5 kg-os tasak, 25 kg-os zsák

Szaniterszilikon

Mozgó fugákhoz szaniterhelyiségekben, például fürdőkádak, 
 mosdótálak és WC-csészék tömítésére, valamint tágulási és tömítő 
fugamasszának csempéken. Tapad üveghez, csempéhez, és zománc-
hoz, valamint eloxált alumíniumhoz. Többféle színben kapható. Akrilkád 
és -zuhanytálca körül előzetesen PROBAU Szilikon alapmázat kell 
használni.

Felhasználás:
5 x 5 mm széles és mély fuga esetén kb. 12 m.

Kiszerelés:
310 ml-es kartus

Minden, amire szüksége van:
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Probert o“tlete: 
Mindaz, amire a munkához szüksége van: 

Padló csempézése

A készre ragasztott csempepadlót hagyja 
2-3 napig átszáradni. A ProBAU Széles-
fugázót a felhasználási útmutató szerint 
keverje be, öntse ki és a gumilehúzóval, 
mindig a csempesorra átlósan, dolgozza be 
a fugákba.

Ezután a fal mentén fektessen egy (esetleg 
megfelelőre vágott) csempesort. A 
lapokat először csak "szárazon" ossza ki. 
Aztán szakaszról szakaszra haladjon. (Ne 
feledkezzen meg a fugákról a mérésnél és 
kiosztásnál!)

Végül töröljön utána egy nedves szivacs-
simítóval és befejezésül fényezze fel egy 
száraz kendővel.

A tágulási fugákat a lábazatban ProBAU 
Szaniterszilikonnal töltse ki.

Szórja be a fugákat száraz szélesfugázóval. 
Ennek az egyenletes leszárítás és ezzel a 
színfolytonosság a célja

A kiszórt anyagot néhány perc múlva húzza 
össze; ennek során egyúttal tisztítja is a 
beiszapolt lapokat.

Keverje be a ProBAU flexragasztót a 
csomagoláson található adatok szerint - 
csak annyit keverjen be, amennyit a "nyitott 
idő" alatt fel tud dolgozni - és hordja fel a 
fogazott spatulyával. A spatulya fogazata a 
választott csempéhez igazodik (padlócsem-
pe esetében többnyire 6-8 mm-es fogazás).

... és gumikalapáccsal könnyedén kocog-
tassa meg őket. A csempének soha nem 
szabad "csikorogva" feküdnie az aljzatra!

Rendszeres távolságokban ellenőrizze a mé-
rettartást a vízmértékkel: az első 30 percben 
még lehet korrigálni.

Derékszögű helyiségekben feszítsen ki a 
padlón központosan és az oldalfalakkal 
párhuzamosan vezetőzsinórt. Ennek men-
tén kezdjen egy fugával vagy egy csempe 
közepével.

Csempesarkok vagy fugakeresztek segíte-
nek egyenletes fugatávolságot tartani.

A fektetést teljes felülettel, azaz légzár-
ványok nélkül kell végezni. Egymás után 
tolja a csempéket a habarcságyba és 
nyomkodja meg ...

Jó tudni: Az ún. vékonyágyas eljárással történő csempézés-
nél az aljzatnak tökéletesen síknak kell lenni; a flexragasztó nem 
egyenlíti ki az egyenetlenségeket. Frissen szintezett aljzatoknál 
fontos, hogy az esztrich teljes rétegben megszáradjon. Ez kb. 4 
hétig tart. 

– simítóvas
– fogazott spatulya
–  gumikalapács
– ceruza
– vízmérték
– vinklivas

– csempesarkok/
 fugakereszt
– gumilehúzó
– szivacssimíttó
– kendő



flexragasztó

Csempék, fejezőtéglák, könnyűszerkezeti- és keményhablapok 
 feketetéséhez. Alkalmas betonra, vakolatra, esztrichre, falakra és 
gipszkartonlapokra, valamint fűtőesztrichre. Alkalmas kül- és beltérre, 
valamint fagyálló.

Felhasználás, pl.:
Csempe: 4 x 4 x 4 mm-es fogazás, kb. 1,8 kg/m²
Profi lozott hátoldal: 6 x 6 x 6 mm, kb. 2,5 kg/m²
Középágyas habarcsként: 8 x 8 x 8 mm, kb. 4 kg/m²

Kiszerelés:
5 kg-os tasak, 25 kg-os zsák

Szélesfugázó

Kiváló, fagyálló fugázóiszap-habarcs 4 - 20 mm fugaszélességhez.  
Kül- és beltérre. Többféle színben kapható.

Felhasználás, pl.:
200 x 200 mm csempeformához és
5 x 5 mm fugaszélesség x fugamélységhez kb. 0,7 kg/m²
200 x 200 mm csempeformához és
10 x 5 mm fugaszélesség x fugamélységhez kb. 1,3 kg/m²
200 x 200 mm csempeformához és
10 x 10 mm fugaszélesség x fugamélységhez kb. 2,5 kg/m²

Kiszerelés:
10 kg-os tasak, 20 kg-os zsák

Szaniterszilikon

Mozgó fugákhoz szaniterhelyiségekben, például fürdőkádak, 
 mosdótálak és WC-csészék tömítésére, valamint tágulási és tömítő 
fugamasszának csempéken. Tapad üveghez, csempéhez, és zománc-
hoz, valamint eloxált alumíniumhoz. Többféle színben kapható. Akrilkád 
és -zuhanytálca körül előzetesen PROBAU szilikon alapmázat kell 
használni.

Felhasználás:
5 x 5 mm széles és mély fuga esetén kb. 12 m.

Kiszerelés:
310 ml-es kartus

Minden, amire szüksége van:
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Probert o“tlete: 
Mindaz, amire a munkához szüksége van: 

lépcsők járólapozása

Miután a lépcsőfokokat leburkolta, a 
pihenőre vigye fel a ragasztót.

A lépcsőlapokat először "szárazon" rakja 
fel, hogy láthatóvá tegye a kötést és 
szabást (fugákat figyelembe kell venni!). 
A sarokdarabok szabadon maradnak.

A sarokköszörűvel szabja le. Védőszemüve-
get kell viselni!

Keverje be a csemperagasztót, és fogazott 
spatulyával először mindig csak egy 
lépcsőfok járófelületére, majd a homlok-
részére vigye fel.

A pihenő járólapjait a lépcsők mintázatának 
megfelelően csatlakoztassa.

A kész lépcső már kb. 2 óra múlva fugázha-
tó ProBAU flexibilis csempefugázóval.

A sarkokon a lapokat vágja gérbe: vízmér-
tékkel és mérőléccel egyenként, pontosan 
mérje ki a lesarkítást.

A lesarkításnál, attól jobbra és balra kezdjen 
a járólapokkal, tolja be a gérdarabokat a 
ragasztóágyba és kocogtassa helyükre.

A következő foknál ugyanígy járjon el. 
Eközben egyenletes fugát hagyjon a járólap 
és a felette álló homloklap között.

A bejárati lépcső nyers állapotban: a ProBAU 
Gyors flexragasztóval burkolva a lépcső már 
2 óra múlva ismét járható.

Ezután ennek a lépcsőfoknak a homlok-
lapjait rakja fel a lépcsőlapok mintázatának 
megfelelően, és kocogtassa a helyükre.

A méreteket vigye most át a járólapokra.

Jó tudni: A szükséges csempemennyiség kiszámításához 
meg kell mérni és összegezni kell a lépcsőméreteket: járófelületek 
(száma, szélessége, mélysége) plusz homloklapok (száma, magas-
sága, szélessége) plusz pihenő. 30 % veszteséget mindig hozzá 
kell számítani!

– simítóvas
– fogazott spatulya
– gumikalapács
– vízmérték
– vinklivas
– csempesarkok

–  csempesarkok 
gumizsinórral

– flex-sarokcsiszoló
– csempevágó
– habarcsvödör



Gyors fl exragasztó

Alkalmas csempe, járólap, mozaik, kőagyag, vágottlap, klinkerlap 
és  terméskő (kivéve márvány) betonra, esztrichre, falra és klinker-
re  ragasztására. Kerámiaburkolatok gyors felrakására és javítására 
hűtőterekben és vizes ipari helyiségekben. Alkalmas kül- és beltérre, 
valamint fagyálló.

Felhasználás:
Csempe: 4 x 4 x 4 mm-es fogazás, kb. 1,8 kg/m²
Profi lozott hátoldal: 6 x 6 x 6 mm, kb. 2,5 kg/m²
Középágyas habarcsként: 8 x 8 x 8 mm, kb. 4 kg/m²

Kiszerelés:
10 kg-os tasak

flexibilis csempefugázó

3-20 mm-es fugákhoz, különösen nagy nyomás- és hőmérsékleti 
 terhelések esetén kültérben, rendkívül fl exibilis. Úgyszintén kerámia-
burkolatokhoz padlófűtésre, zuhanyba, fürdőbe, teraszra és balkonra.

Felhasználás:
Kb. 1 kg/m2, csempeformától, fugaszélességtől és -mélységtől függően.

Kiszerelés:
2 kg-os tasak, 5 kg-os tasak, 20 kg-os zsák

Minden, amire szüksége van:



7

1

3

5

2

4

6

9

11

10

12

8

Csempe csempére ragasztása

Itt is javasoljuk, hogy egyenletes fugák 
készítéséhez használjon fugakeresztet.

A jobb tapadás érdekében csiszolópapír-
ral, a képen gépi segítséggel, megcsiszol-
hatja a régi csempét.

Jelölje be a falon a csempe felső záróélét. 
Ide rakjon díszszegélyt.

Húzza fel a simítóvassal a használatra kész 
ProBAU Diszperziós flexragasztót és a 
fogazott spatulyával fésülje át.

Lehetséges a vízszintes újbóli kimérése, 
amíg a "nyitott idő" azt megengedi.

Befejezés: rakja be a dekorcsempéket a 
számukra kihagyott helyekbe.

Biztos tapadóhidat készítünk a régi csempe 
és az új vakolat között egy szövet bespatu-
lyázásával (csemperagasztó + szövet).

Most rakja és nyomja rá a csempéket a ra-
gasztóágyra. A dekorcsempék helyét hagyja 
szabadon. Segítséget nyújt ennek során egy 
fugakereszt (lásd a 10. képet).

Ha a fal felén fölig csempe van már és a
záró diszszegély alatt egy sor be van   raj-
zolva és fel van rakva, a fal teljes széles-
ségében rakja fel a diszszegélyt.

Már nem éppen üdítő látvány: hűvös csempe-
lábazat a magasság feléig, fölötte tapéta. Ezt el 
kell távolítani és a felső falterületet  ProBAU 
Cementhabarccsal a csempelábazat szint-
jéig vakolni kell.

Soronként ellenőrizze a mérettartást a 
csempesarkokkal.

Az átmenetre spatulyázzon rá. Előcsiszolás 
helyett rákenhet egy leheletvékony 
réteget is a csemperagasztóból a tapadás 
növelésére.

Jó tudni: csempe csempére ragasztása a biztos tapadás 
érdekében alapos aljzatelőkészítést igényel: a régi csempét tisztí-
tani és zsírtalanítani kell. Az esetleges mosogatószer-maradékot 
ecetes vízzel, vagy kereskedelemben kapható savas tisztítószerrel 
távolíthatja el a leghatékonyabban.

– glettvas
– simítóvas
– fogazott spatulya
– gumikalapács

– vízmérték
–  csempesarkok 

gumizsinórral
– csempesarkok

Probert o“tlete: 
Mindaz, amire a munkához szüksége van: 



Cementhabarcs

A cementhabarcs sokoldalúan felhasználható habarcs falazáshoz,
vakoláshoz és javításhoz nagy igénybevétel esetén. Alkalmas
lábazatok és falak készítésére a földfelszín alatt. Nagy ütésállósága révén 
különösen ellenálló és időjárásálló vakolatokhoz alkalmas. 
Felhasználható kül- és beltéren.

Felhasználás:
Vakolóhabarcsként 10 mm vastagsághoz kb. 15 kg/m² szükséges. 
Falazóhabarcsként a felhasználás a falazóelem mérete szerint alakul. 
2 DF méret használata és 11,5 cm falszélesség esetén kb. 32 kg/m² 
szükséges.

Kiszerelés:
10 kg-os tasak

Diszperziós fl exragasztó

Nagy rugalmasságú, használatra kész, diszperziós fl exragasztó csempe, 
járólap, mozaik, fejezőtégla, könnyűszerkezeti- és keményhablapok, 
valamint terméskövek, mint a gránit és bazalt (kivéve márvány) fekteté-
séhez. Alkalmas kül- és beltérre.

Felhasználás:
Csempe: 4 x 4 x 4 mm-es fogazás, kb. 1,8 kg/m²
Kerámia, mozaik: 6 x 6 x 6 mm, kb. 2,5 kg/m²

Kiszerelés:
1 kg-os pohár, 5 kg-os vödör

Minden, amire szüksége van:


