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Nur im

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

PROBAU Yapı Malzemeleri 
Eviniz için marka kalitesi

Evinizin uzmanı!

Duş yalıtımı

Duşunuzun keyfine sürekli 
 varabilmeniz için

Duschdichtanstrich1 (Duş yalıtım macunu)
Fırça, rulo ve spatula ile uygulanabilir, solvent içeren
yalıtım macunu. Katılaşmış durumunda, su geçirmez
ve silikon uyumludur. Kokusuzdur ve hızlı kurur.

Sarfi yat: Zeminin yapısına göre yaklaşık 1-2 kg/m2.
(2 veya 3 kez sürüldüğünde).

Teslimat Şekli: 4 kg kova

Duvar boru manşetleri2

Boru geçişlerinin su geçirmez ve sürekli elastik bir şekilde yalıtılmasında 
kullanılır. Doku takviyeli. Silikon uyumlu.

Teslimat Şekli: Her kartonda 2 adet

Duş yalıtım bandı3

Özel olarak köşeler için ve çatlak ve derzlerin köprülenmesi için uygundur.

Sarfi yat: İhtiyaca göre. Sarfi yat hesabında, yalıtım bantlarının birbirlerinin 
üzerine en az 5 cm bineceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Teslimat Şekli: 5 m rulo

 1, 2, 3 Duş yalıtım seti olarak da mevcuttur. 

Duş yalıtımı dış kenarlar / iç kenar
Seramik kaplamaların altında kalan köşelerin, kompozit bir yalıtımla kalıcı 
bir şekilde yalıtılması amacıyla kullanılır. Köşeler, su geçirmez, sürekli elastik 
ve doku takviyelidir.

Teslimat Şekli: 1 Adet

İhtiyacınız olan her şey:



Gerekli araç ve gereçler: 
Propert’te   ipuclarI:

•  Yalıtım malzemesinin arka tarafına su 
girmemelidir.

•  Yaklaşık 3 saat kadar kuruduktan sonra, 
duş yalıtım macununun üzerine, PROBAU 
Flexkleber (esnek yapıştırıcı) ürünü ile, 
seramik kaplamalar yapıştırılabilir.

Duvar köşeleri, duvar ve zemin bağlantı 
noktaları, boru geçişleri vb. yalıtılırken, 
PROBAU duş yalıtım bandı…

... ve PROBAU duvar boru manşetleri 
kullanılmalıdır
ve bu çok önemlidir.

PROBAU duş yalıtım macunu 
Kullanmadan önce iyice karıştırın ve plastik 
veya koyun yünü rulo, fırça veya duvar 
kağıdı fırçası ile 2-3 kat bolca ve eşit oranlı 
sürün. Tüketim, her kat için yaklaşık 300-600 
g seviyesindedir. Bir sonraki kat sürülmeden 
önce, her kat, iyice kurumuş olmalıdır.

•  Zemin üzerindeki düzensizlikler, hiçbir 
zaman duş yalıtım macunu kullanılarak 
düzeltilmemelidir. Bu tür düzensizlikler,  
PROBAU beton ve tamir macunu ile 
düzeltilmelidir.

Faydalı bilgiler: Zemin; sağlam, taşıma kapasitesi yük-
sek, düz olmalı ve üzerinde sıvı yağ, katı yağ, toz ve yekpare çatlaklar 
bulunmamalıdır. Kullanıldıktan hemen sonra takımlar ve kirli yerler 
suyla temizlenmelidir.

Fakat, duvarlardan geçip, tuğlalara ulaşma-
sın!' Suyun tuğlalara ulaşmasını, duşunuzu, 
güvenli ve kalıcı bir şekilde yalıtabileceği-
niz kaliteli PROBAU duş yalıtım ürünleriyle 
engelleyebilirsiniz. Sadece Bauhaus yapı 
marketinizde.

Suyumuzu 
istediğimiz gibi 
 kullanalım!

– Boyacı rulosu
– Katlanır metre


