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PROBAU Yapı Malzemeleri 
Eviniz için marka kalitesi
PROBAU, çok sayıda yenileme ve inşaat uygulamaları ile evlerin-
deki tamir ve yenileme işlerini kendileri yapanlar için, her zaman 
güvenebileceğiniz, profesyonel kalitede çok geniş bir ürün yelpazesi 
sunmaktadır. 

ÜCRETSİZ ÇAĞRI MERKEZİ 0800 - 3905000
Pazartesi - Cuma saat 9.00 - 18.00 arası

Evinizin uzmanı!

Beton merdiven 
 restorasyonu
Daha güzel bir görüntü ve 
daha fazla güvenlik için

İhtiyacınız olan her şey:

Beton ve tamir macunu

Örneğin; delikler, patlamalar, eskimiş merdiven basamakları, hasarlı 
beton destekler, garaj zeminleri vb. restorasyonu ve tamirinde kullanılır. 
Maks. 30 mm'ye kadar tabaka kalınlıkları içindir. 
İç ve dış mekanlarda kullanılabilir. Katılaştıktan sonra dona dayanıklıdır. 
Üzerinde yürünebilir veya araçla dolaşılabilir.

Sarfi yat:
Tabaka kalınlığı ve zemine göre; macun olarak: 
 5 mm tabaka kalınlığı = yaklaşık 8,5 kg/m2 kuru harç tüketimi
 10 mm tabaka kalınlığı = yaklaşık 17,0 kg/m2 kuru harç tüketimi
15 mm tabaka kalınlığı = yaklaşık 25,0 kg/m2 kuru harç tüketimi

Teslimat Şekli:
5 kg torba, 20 kg torba
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Gerekli araç ve gereçler: 
Propert’te   ipuclarI:

Ve işte bu kadar: Eski merdiven basamakla-
rınız tekrar yepyeni oldu.

İlk önce merdiveni iyice temizleyin. Merdi-
venlerin üzerlerindeki her türlü kumlanan 
kalıntıyı uzaklaştırın.

Daha sonra, PROBAU beton ve tamir 
 macununu  sürülebilecek bir sıvı kıvamında 
bir aderans köprüsü olarak karıştırın ve 
duvar kağıdı fırçasıyla astar olarak çekin.

Geçici olarak yapacağınız kalıplar, merdiven 
basamaklarında kusur çalışabilmenizi sağlar.

Ürün, sınır alanlara, ıslak bir boyacı fırçası 
ile ...

... veya temiz ve ıslatılmış bir fırça ile 
sürülebilir.

Su terazili mastar ile, tesviye edilmesi 
 gereken yükseklik farklarını tespit edin.

Daha sonra, PROBAU beton ve tamir 
macununu  karıştırıcı matkap ile karıştırın 
- bu defa ambalajın üzerindeki tarife
göre, plastik macun olarak.

... ve yayın. Islak bir boyacı fırçası veya 
duvar kağıdı fırçası ile, köşeler ve kenarlar 
sonradan elden geçirilebilir.

Eski, engebeli, üzerine basıla basıla aşınmış 
bir merdivenin restore edilmesi gerekiyor.

Harcı, çelik perdah malası ile eşit oranlı bir 
şekilde çekin ...

Toz oluşmaması ve tutunma mukavemetini 
arttırmak için, ilk önce merdiveni, bir duvar 
kağıdı fırçası ile iyice ıslatın.

Emniyetli 
Merdivenler

Faydalı bilgiler: Şayet kalıp yapılacak veya eğimler 
 oluşturulacak ise, kendinden yayılan tesviye macunları kullanılamaz. 
Bunun için, bu amaç doğrultusunda, plastik zemin macunları kulla-
nılır. PROBAU beton ve tamir macunu, elyaf takviyeli olup, yüksek bir 
son mukavemet ile öne çıkmaktadır. Macun, katılaştıktan sonra, suya 
ve dona dayanıklıdır. Ekstra ipucu: Beton ve tamir macunu, aderans 
köprüsü oluşturma ve tesviye amacıyla kullanıldığında, ayrıca bir 
 astar çekilmesine gerek kalmaz.

Eski ve engebeli beton merdivenler,  sadece 
kötü bir görüntü sergilemekle kalmaz, 
 ayrıca insanların takılıp düşmelerine de 
neden olabilir. BAUHAUS yapı marketinizden 
 edinebileceğiniz uygun ürünlerle beton mer-
divenlerinizi restore etmeyi başaracağınızdan 
emin olabilirsiniz.

– Süpürge
–  Fırça veya duvar 

kağıdı fırçası
– Boyacı fırçası
– Su terazisi
–  Su terazili 

mastar
– Harç kovası
–  Karıştırıcı 

 matkap
–  Çelik perdah 

malası


