
BAUHAUS GmbH & Co. KG Rhein-Main-Neckar, Bohnenbergerstraße 17, 68219 Mannheim

Nur im

www.probau.eu

Materiały budowlane   
markowej jakości do zastosowań domowych

PROBAU oferuje szeroką gamę produktów przydatnych do  różnych 
celów w majsterkowaniu oraz pracach remontowych i budowlanych. 
Na ich profesjonalnej jakości można zawsze polegać. 

INFOLINIA 0800 - 3905000
Bezpłatne połączenia pn-pt 9:00–18:00

Twój Specjalista – Twój dom!

Wyrównywanie podłóg

Dobrze jest mieć wszystko  
 płaskie: tak się da!

Wszystko, czego potrzebujesz:

Elastyczna szpachla wyrównawcza
Elastyczna szpachla wyrównawcza może być stosowana do wyrównania 
różnic wysokości i nierównych podłóg wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
Masa jest samopoziomująca. Gdy stwardnieje, można na niej układać płytki 
ceramiczne, płyty podłogowe lub płyty z kamienia naturalnego, parkiet 
oraz wykładziny dywanowe i z tworzywa sztucznego. Nadaje się także do 
zastosowania z jastrychem grzewczym, podłogami drewnianymi i podło-
żami krytycznymi.

Zużycie: przy grubości warstwy 1 mm zużycie na m² powierzchni wynosi 
około 1,4 kg.
 
Forma dostawy: worek 20 kg

Szybka szpachla wyrównawcza
Szybka szpachla wyrównawcza może być stosowana do wyrównania 
różnic wysokości i nierównych podłóg w budynkach. Masa jest samopo-
ziomująca i szybko twardnieje. Gdy stwardnieje, można na niej układać 
płytki ceramiczne, płyty podłogowe lub płyty z kamienia naturalnego, 
pakiet oraz wykładziny dywanowe i z tworzywa sztucznego. Wzmocnienie 
włóknem szklanym sprawia, że szpachla wyrównawcza wyróżnia się dobrą 
odpornością na pęknięcia także przy większej grubości warstwy.

Zużycie: przy grubości warstwy 1 mm wymagane jest około 1,3 kg na m² 
powierzchni.

Forma dostawy: torba 10 kg, worek 20 kg

Emulsja przyczepna
Gotowa do użycia emulsja poprawiająca przyczepność, zwiększająca 
elastyczność i zapewniająca wodoodporność zaprawy cementowej oraz 
służąca jako warstwa pośrednia do nakładanych później powłok. Nadaje 
się do zastosowań wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Zużycie: jako środek gruntujący około 0,2 l/m2.

Forma dostawy: wiaderko 1 l, wiadro 5 l
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Rada PROBERTA :
Narzędzia potrzebne do wykonania pracy:

Za pomocą miotły ulicznej usunąć 
pęcherzyki powietrza powstałe w trakcie 
rozrabiania.

Ponieważ przejście nie może być zbyt 
 długo zamknięte, wskazany jest wybór 
szybko twardniejącej masy.

Dokładnie zamieść podłoże miotłą uliczną. Przykleić taśmę brzegową na wszystkich 
cokołach ściennych wokół pomieszczenia. 
Następnie zniwelować pomieszczenie za 
pomocą poziomnicy wężowej i nanieść 
wymiary na taśmy brzegowe.

Różnica wysokości wynosząca 2 cm musi 
zostać wyrównana w jak najkrótszym cza-
sie. I: już po 3 godzinach po powierzchni 
można znowu chodzić!

Na zakończenie odciąć wystającą taśmę 
brzegową nożem do wykładzin. Już 
 następnego dnia można układać płytki.

Aby zerwać linoleum, pociąć starą podłogę 
na pasy i odrywać je jeden po drugim od 
podłoża.

Pędzlem ławkowcem lub szczotką 
dobrze nawilżyć podłoże, aby poprawić 
przyczepność.

Wspomóc równomierne rozpływanie za 
pomocą gumowego zbieraka.

Różnica poziomów między pokojem ze 
starą podłogą z linoleum a sąsiednim 
pomieszczeniem wynosi 2 cm. Aby w przej-
ściu można było ułożyć płytki ceramiczne, 
należy wyrównać tę różnicę wysokości.

Rozrobić szybką szpachlę wyrównawczą 
PROBAU i natychmiast rozprowadzić po 
podłożu, zaczynając od narożnika.

Dokładnie usunąć pozostałości kleju z pod-
łoża za pomocą skrobaka.

Więcej równości! Dobrze wiedzieć: Podłoże musi być nośne, czyste, 
 suche i bez pęknięć. Aby zwiększyć przyczepność i elastyczność tej 
szpachli wyrównawczej PROBAU, polecamy zastosowanie emulsji 
przyczepnej PROBAU.

Różnice wysokości między pokojami w domu 
nie tylko źle wyglądają, ale także są niebez-
pieczne – można się o nie potknąć. Za pomo-
cą szpachli wyrównawczej PROBAU można 
całkiem łatwo i skutecznie uzyskać „większą 
równość”. Produkty PROBAU są dostępne wy-
łącznie w specjalistycznym centrum BAUHAUS. 

– skrobak
– szpachla
– miotła uliczna
– pędzel ławkowiec
– kubeł na zaprawę
– gumowy zbierak

–  wiertarka 
z  mieszadłem

–  poziomnica 
wężowa

– ołówek
– nóż do wykładzin




