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

Nur im

www.probau.eu

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!

Zemin tesviyesi

Zemin tesviyesi ve tarifi!

İhtiyacınız olan her şey:

Nivellierspachtel � exibel (Esnek Tesviye Macunu)
Nivellierspachtel  fl exibel esnek tesviye macunu, gerek dış, gerekse iç 
mekanlardaki yükseklik farklarının ve engebeli zeminlerin tesviyesinde 
kullanılır. Bu tesviye macunu, kendinden akışkan özelliklere sahiptir. Macun 
sertleştikten sonra, üzerine, fayans, doğal taş, yer karoları, parke, halı ve 
plastik döşeme malzemeleri döşenebilir. Ürün, sıcak şap, ahşap döşemeler 
ve kritik zeminler için de uygundur.

Sarfi yat: 1 mm tabaka kalınlığında her m2 için yaklaşık 1,4 kg gereklidir.
 
Teslimat Şekli: 20 kg torba

Nivellierspachtel schnell (Hızlı Tesviye Macunu)
Nivellierspachtel  schnell hızlı tesviye macunu, gerek dış, gerekse iç mekan-
lardaki yükseklik farklarının ve engebeli zeminlerin tesviyesinde kullanılır. 
Bu tesviye macunu kendinden akışkan özelliklere sahip olup, çabuk katıla-
şır. Macun katılaştıktan sonra, üzerine, fayans, doğal taş, yer karoları, parke, 
halı ve plastik döşeme malzemeleri döşenebilir. Bir lif takviyesine sahip olan 
ürün, daha kalın tabakalarda dahi çatlamama özelliğiyle öne çıkmaktadır.

Sarfi yat: 1 mm tabaka kalınlığında her m2 için yaklaşık 1,3 kg gereklidir.

Teslimat Şekli: 10 kg torba, 20 kg torba

Yapıştırma emülsiyonu
İyi bir yapışma ve daha fazla elastikiyet sağlayan, çimento bazlı harçların 
suyu hapsetme etkisini arttıran ve bir sonraki tabaka için bir aderans 
köprüsü oluşturan, kullanmaya hazır emülsiyon. İç ve dış mekanlarda 
kullanılabilir.

Sarfi yat: Astar olarak m2 başına yaklaşık 0,2 l.

Teslimat Şekli: 1 l kap, 5 l kova
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Gerekli araç ve gereçler: 
Propert’te   ipuclarI:

Karıştırma nedeniyle oluşan hava kabarcık-
larını, sokak süpürgesi ile patlatabilirsiniz.

Giriş bölgesinin mümkün olduğunca hızlı 
bir şekilde yaya trafi ğine açılabilmesi için, 
hızlı sertleşen bir tesviye macununun 
kullanılması önerilir.

Zemini, bir sokak süpürgesi ile iyice 
süpürün.

Süpürgeliklere çepeçevre kenar şeritleri 
çekin. Ardından, bir hortum terazinin yardı-
mıyla odayı teraziye getirin ve ölçüleri kenar 
şeritlerine aktarın.

Resimde de görüldüğü gibi, 2 cm yükseklik 
farkı, çok kısa bir süre içinde dengelene-
bilir. Ve: 3 Saat sonra macunun üzerinde 
yürünebilir.

Son olarak, bir halı bıçağı ile fazlalık kenar 
şeritlerini kesin. Uygulamadan bir gün 
sonra, fayans döşeyebilirsiniz.

Muşambayı, şeritler halinde keserek sökün.

Yapışma ve tutunma mukavemetini arttır-
mak amacıyla, önce bir duvar kağıdı fırçası 
veya normal bir fırça ile, zemini ıslatın. 

Daha sonra bir çek çek kullanarak macunu 
eşit oranlı dağıtın.

Yerde muşamba döşeli ve bitişikteki odaya 
geçilen 2 cm yüksekliğinde bir eşiğe sahip 
bir oda. Her tarafa karo döşenebilmesi için, 
bu yükseklik farkının dengelenmesi gerekir.

PROBAU tesviye macununu hızlıca 
karıştırın ve hemen bir köşeden başlayarak 
zemine yayın.

Zemindeki eski yapıştırıcı kalıntılarını, bir 
kazıyıcı kullanarak tamamen temizleyin.

Daha fazla 
Düzlük!

Faydalı bilgiler: Zemin, mutlaka yüksek taşıma kapasite-
sine sahip, temiz, kuru ve çatlaksız olmalıdır. Daha sonra uygulana-
cak olan PROBAU tesviye macununun yapışma gücü elastikiyetinin 
arttırılması için,  PROBAU yapıştırma emülsiyonunun kullanılmasını 
öneririz.

Evinizin odalarında yükseklik farklarının 
 olması, sadece çirkin bir görüntü  oluşturmakla 
kalmaz, ayrıca takılma tehlikesi de oluşturur. 
PROBAU tesviye macunları ile, „daha fazla 
düzlük” sağlayabilirsiniz. PROBAU ürünleri,
sadece BAUHAUS yapı marketinizde 
 bulunmaktadır. 

– Kazıyıcı
– Spatula
– Yol süpürgesi
–  Duvar kağıdı 

fırçası
– Harç kovası

– Çek çek
–   Karıştırıcı 

 matkap
– Hortum terazi
– Kurşunkalem
– Halı bıçağı


