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Nur im

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. 

ÜcREtsiz çAğRı MERkEzi 0800 - 3905000
Pazartesi - cuma saat 9.00 - 18.00 arası

Evinizin uzmanı!

temiz fayanslama

Duvarlar, Döşemeler, 
 Merdivenler,
Fayans üzeri fayans 



... gerek banyo ve WC, gerekse mutfak veya 
 yaşam alanları için mükemmel bir çözümdür. 
İç ve dış mekanları fayansla nasıl kaplayabile-
ceğinizi ve fayansları diğer fayansların üzeri-
ne sorunsuzca nasıl yapıştırabileceğinizi, size 
bu broşürde gösteriyoruz. En uygun kaliteli 
 PROBAU fayans ürünlerini, sadece BAUHAUS 
yapı markette bulabilirsiniz. 

Güzel fayanslar, ...
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PROBAU Fayans yapıştırıcı ile yapıştırılan 
fayanslar, 24 saat sonra derzlenebilir. Derz 
harcını; ambalajın üzerindeki bilgilere göre 
hazırlayın ve bir derz lastiği veya süngerli 
tahta ile derzlerin içine bastırın. Taşan mal-
zemeyi özenle derzlere çapraz olarak sıyırın.

Eğer tüm duvara fayans döşenecek ise, alt-
tan başlayın. Yapıştırıcıyı ilk önce bir mala ile 
3-5 fayanslık küçük bir yüzeye çekin. Daha 
sonra, çektiğiniz yapıştırıcının tamamını bir 
dişli mala ile tarayın.

Fayansları bastırmaya ve sürekli su terazisi ve 
gözle kontrol etmeye zamanınız olması ve 
gerekmesi durumunda,....

.....„açık zaman“ sona ermeden önce 
düzeltmeler yapabilmeniz için, bir defada 
çok fazla yapıştırıcı sürmeyin.

Malzemeyi, süngerli tahta veya derz lastiği 
ile hiç boşluk kalmayana kadar işleyin ve 
aynı zamanda taşan dolgu harcını da bir 
derz lastiği veya büyük bir süngerli tahta 
ile sıyırıp alın.

Harç kuruduktan sonra, derzlenen fayansları, 
nemli bir sünger ile silin ve kuru bir bez ile 
parlatın.

Şimdi fayansı, biraz baskı uygulamak 
suretiyle, yapıştırıcı yatağına tutturun ve her 
tarafının yapıştırıcı ile temas etmesine dikkat 
edin. Fayans yerine oturtulduğunda, hiçbir 
yerinde boşluk bulunmamalı, yani, her tarafı 
harca temas etmelidir.

Fayansların, her taraflarına temas edecek 
şekilde uygulanmış bir harç yatağına 
oturtulması önemlidir. Fayansları hafifçe 
„hareket“ ettirerek, harca tam oturmasını 
sağlayınız. Yapıştırıcı, dikey veya yatay yönde 
taranabilir.

Yapıştırma işlemi tamamlanan yüzeylerin 
üzerlerindeki yapıştırıcı kalıntılarını, kuruma-
dan ıslak bir süngerle temizleyin.

Katlanır metre ve su terazisi ile düşey ve 
yatay olmak üzere çizgiler çizin. İşaretleme-
ye, yukarıda bütün bir fayansı işaretleyerek 
başlayın. İşaretleme işlemi tamamlandıktan 
sonra, bir hizalama ipi çekin ve fayansları bu 
ipe göre döşeyin.

Duvar köşelerini, yani, en sol ve en sağdaki 
fayansları, aşağıdan yukarıya doğru döşeyin 
ve adım adım dikey yönde yukarıya doğru 
ilerleyin.

Derz artıları veya fayans köşe profillerinin 
yardımıyla, derz genişliklerinin eşit oranlı 
olmalarını sağlayabilirsiniz. 

Faydalı bilgiler: Önce alt zeminin itinalı bir şekilde 
hazırlanması gerekir. Yüzey, her zaman temiz olmalı ve üzerinde 
boya vb. olmamalıdır. Yapıştırıcı, fayanslanacak yüzeylerin ölçül-
mesi ve kaydedilmesi gibi ön çalışmalar tamamlandıktan sonra 
hazırlanır. Lütfen ambalajın üzerinde yer alan işleme açıklamalarını 
dikkate alınız: Her yapıştırıcının; bir „açık zaman“ı vardır ve bu 
zaman  içinde işlenmesi gerekir. Lütfen, sadece, bu zaman içinde 
 işleyebileceğiniz kadar yapıştırıcı karıştırın.

Duvar fayanslama

- Katlanır metre
- Su terazisi
-  Hizalama ipi 

aparatı
- Hizalama ipi
- Mala

- Derz artıları 
  veya fayans 

köşe profilleri
- Derz lastiği veya 
 süngerli tahta
- Matkap

- Kuru bez 
 parlatmak için
- Karıştırıcı

Gerekli araç ve gereçler: 
Propert’te   ipuclarI:



Fliesenkleber

Yüksek kaliteli, çimento bazlı, ince ve orta yatak harcı olarak çok yönlü 
kullanılabilen yapıştırma harcı. Duvar ve yer seramikleri ile sert seramik 
(stoneware) malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır. İç ve dış mekan-
larda kullanılabilir.

Sarfi yat:
Fayanslar: Yaklaşık 1,8 kg/m2 (4x4x4 mm diş ebatlı tarak ile)
Arkası profi lli: Yaklaşık 2,5 kg/m2 (6x6x6 mm diş ebatlı tarak ile)
Orta yatak harcı olarak: Yaklaşık 4 kg/m2 (8x8x8 mm diş ebatlı tarak ile)

Teslimat Şekli: 
5 kg torba, 25 kg torba

Fliesenfuge

5 mm derz genişliklerine kadar kullanılabilen, üstün kaliteli derz şerbeti. 
Duvar ve yer seramikleri ile iç ve dış mekanlarda kullanılmak üzere 
uygundur. Çeşitli renkleri mevcuttur.

Sarfi yat:
Sarfi yat, fayansın formatı, derz genişliği ve derz derinliğine göre yaklaşık 
0,2 ila1 kg/m2 arasında değişmektedir.

Teslimat Şekli: 
2 kg torba, 5 kg torba, 25 kg torba

sanitär silikon

Sıhhi alanlarda, örneğin; banyo küvetleri, lavabo ve klozetlerin yalıtımı 
şeklinde oturma derzleri ve fayansların genleşme ve sızdırmazlık 
 derzlerinde kullanılır. Cam, fayanslar ve emaye ile eloksallı alüminyum 
üzerine yapışır. Çeşitli renkleri mevcuttur. Akrilik küvetler ve duş teknesi 
bölgelerinde, daha önce PROBAU Silikon-Voranstrich ürünü kullanılma-
lıdır.

Sarfi yat:
5 x 5 genişliğinde ve derinliğinde bir derzde, yaklaşık 12 m.

Teslimat Şekli: 
310 ml kartuş

ihtiyacınız olan her şey:
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Yer fayanslama

Fayansı döşenen yerin kuruması için 2-3 
gün bekletin. PROBAU Fliesenfuge breit 
ürününü, işleme bilgileri doğrultusunda 
hazırlayın, dökün ve derz lastiği ile derzlerin 
içine iyice bastırın ve taşan malzemeyi 
özenle derzlere çapraz olarak sıyırın.

Daha sonra duvar boyunca bir sıra fayans 
(gerekmesi durumunda, yerine uyacak 
şekilde kesilmiş) döşeyin. Fayansları ilk 
önce, „yapıştırıcısız“ dizin. Daha sonra kısım 
kısım ilerleyin. Ölçüleri alırken ve tasarım 
yaparken, derzleri unutmayın!)

Son olarak, nemli bir süngerli tahta ile silin 
ve ardından kuru bir bez ile parlatın.

Süpürgelik bölgelerindeki genleşme 
derzlerine PROBAU sanitär silikon 
ürünü sıkılır.   

Derzlerin üzerine kuru Fugenbreit ürününü 
serpin. Bu şekilde hem eşit oranlı bir 
kuruma, hem de her tarafın aynı renkte 
olması sağlanır.

Serpilen malzemeyi, birkaç dakika beklet-
tikten sonra tekrar bir araya toplayın; bu 
toplama sırasında, şerbetlenen fayanslar, 
aynı zamanda bir ön temizlik işlemine de 
tabi tutulmuş olur.

PROBAU Flexkleber ürününü, ambalajın 
üzerinde verilen bilgilere göre hazırlayın 
(sadece „açık zaman“ dahilinde işleyebile-
ceğiniz kadar) ve dişli mala ile tarayın. Mala 
dişleri, seçilen fayansa göre değişir (yer 
fayanslarında genellikle 6-8 mm diş ebatları 
kullanılır)

... ve lastik çekiçle hafifçe üzerine vurun. 
Fayansların hiçbir noktası zemine "temas" 
etmemelidir!

Bir su terazisi ile düzenli aralıklarla ölçülerin 
bozulup bozulmadığını kontrol edin: İlk 30 
dakika içinde düzeltmeler yapılabilir.

Dik açılı mekanlarda, yerin ortasına gelecek 
ve yan duvarlara paralel olacak şekilde bir 
hizalama ipi gerilir. Bu hizalama ipi boyunca 
bir derzden veya bir fayansın ortasından 
başlayın.

Fayans köşe profilleri veya derz artıları ile 
derzlerin eşit oranlı olmalarını sağlayabi-
lirsiniz.

Fayanslar, hiçbir yerlerinde boşluk 
kalmayacak şekilde döşenir. Fayanslar, tek 
tek harç yatağına yatırılır ve üzerine baskı 
uygulanır...

Faydalı bilgiler: Fayansların ince yatak metodu ile 
döşenebilmesi için, zeminin tertemiz olması gerekir; flex yapıştırı-
cı, zeminin üzerindeki düzensizlikleri düzeltmez. Henüz şaplanmış 
zeminlerde önemlidir: Şapların tamamen kurumuş olması gerekir. 
Şapların tamamen kuruması, yaklaşık 4 hafta sürer.

- Mala
- Dişli mala
- Lastik çekiç
- Katlanır metre
- Kurşunkalem
- Su terazisi
- Dik açılı gönye

-  Fayans köşe 
profilleri/

 Derz artıları
- Derz lastiği
- Süngerli tahta
- Bez

Gerekli araç ve gereçler: 
Propert’te   ipuclarI:



Flexkleber

Fayans, klinker kaplama tuğlası, hafi f yapı levhaları, sert köpük levhaların 
döşenmesinde kullanılır. Beton, sıva, şap, tuğla duvar, alçı levhalar, hafi f 
beton ve sıcak şaplar için uygundur. İç ve dış mekanlarda kullanılabilir 
ve dona dayanıklıdır.

Sarfi yat örn.;
Fayanslar: Yaklaşık 1,8 kg/m2 (4x4x4 mm diş ebatlı tarak ile)
Arkası profi lli: Yaklaşık 2,5 kg/m2 (6x6x6 mm diş ebatlı tarak ile)
Orta yatak harcı olarak: Yaklaşık 4 kg/m2 (8x8x8 mm diş ebatlı tarak ile)

Teslimat Şekli:
5 kg torba, 25 kg torba

Fliesenfuge breit

4 – 20 mm derz genişliklerinde kullanılabilen, üstün kaliteli, dona 
dayanıklı derz şerbeti. İç ve dış mekanlarda kullanılabilir. Çeşitli renkleri 
mevcuttur.

Sarfi yat örn.;
200 x 200 mm boyutlarındaki fayanslar ve 
5 x 5 mm derz genişliği ve derz derinliğinde yaklaşık 0,7 kg/m2

200 x 200 mm boyutlarındaki fayanslar ve 
10 x 5 mm derz genişliği ve derz derinliğinde yaklaşık 1,3 kg/m2

200 x 200 mm boyutlarındaki fayanslar ve 
10 x 10 mm derz genişliği ve derz derinliğinde yaklaşık 2,5 kg/m2

Teslimat Şekli: 
10 kg torba, 20 kg torba

sanitär silikon

Sıhhi alanlarda, örneğin; banyo küvetleri, lavabo ve klozetlerin yalıtımı 
şeklinde oturma derzleri ve fayansların genleşme ve sızdırmazlık 
derzlerinde kullanılır. Camın, fayansları ve emaye ile eloksallı alüminyum 
üzerine yapışır. Çeşitli renkleri mevcuttur. Akrilik küvetler ve duş teknesi 
bölgelerinde, daha önce PROBAU Silikon-Voranstrich ürünü kullanılma-
lıdır.

Sarfi yat:
5 x 5 genişliğinde ve derinliğinde bir derzde, yaklaşık 12 m.

Teslimat Şekli: 
310 ml kartuş

ihtiyacınız olan her şey:
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Merdivenlere fayans döşeme

Basamaklar yapıştırıldıktan sonra, sahanlığın 
yapıştırıcısını çekin.

Fayansların bağlantı yerleri ve derzlemeyi 
görebilmek için, basamak levhalarını 
ilk önce „harçsız“ yerleştirin (derzleri 
de dikkate alın!). Pahlı parçalar serbest 
durmalıdır.

Fayansı taşlama makinesi ile kesin. Koruyucu 
gözlük kullanın.

Fayans yapıştırıcıyı karıştırın ve ilk önce 
dişli mala ile her defasında bir basamağın 
üst tarafına ve basamak aynasına sürün.

Sahanlık fayanslarını, basamakların döşeme 
desenine uygun olarak döşeyin.

Fayansı döşenen merdiven, yaklaşık 2 saat 
gibi kısa bir süre sonra, PROBAU Fliesen-
fuge flexibel ürünü ile derzlenebilir.

Köşelerdeki pah payları da dikkate alınma-
lıdır: Bunun için, bir su terazisi ve katlanır 
metre ile pahlar tek tek ölçülmelidir.

Basamak fayanslarının sağ ve sol tarafla-
rından başlayın, pahlı parçaları yapıştırıcı 
yatağına yerleştirin ve çekiçle üzerine 
vurarak sabitleyin.

Bir sonraki basamakta aynı şekilde devam 
edin. Basamak fayansları ile onların üzerin-
deki dikey fayanslar arasındaki derzlerin eşit 
oranlı olması için, derz pimleri kullanın. 

İşlenmemiş vaziyette bir giriş merdiveni: 
Fayansları, PROBAU Flexkleber schnell 
ürünü kullanılarak döşenen bu merdiven, 
yaklaşık 2 saat gibi kısa bir süre içinde yaya 
trafiğine açılabilir.

Daha sonra, bu basamağın alt levhalarını, 
basamakların döşeme desenine göre yerleş-
tirin ve çekiçle üzerlerine vurarak sabitleyin.

Elde edilen ölçüleri, fayansa aktarın.

Faydalı bilgiler: Ne kadar fayans gerektiğini hesap-
lamak için, basamak ölçülerini alın ve toplayın: Basamaklar (adet, 
genişlik, derinlik) artı basamak aynası (adet, yükseklik, genişlik) 
artı sahanlık. Her zaman % 30 oranında bir kesme payı (kesilen 
fayanslar) ilave edin!

- Mala
- Dişli mala
- Lastik çekiç
- Katlanır metre
- Su terazisi
- Dik açılı gönye

- Fayans köşe profilleri
- Hizalama ipi aparatı
- Açı taşlama makinesi
-  Fayans kesme 

 makinesi
- Harç kovası

Gerekli araç ve gereçler: 
Propert’te   ipuclarI:



Flexkleber schnell

Fayanslar, levhalar, mozaik, taş ürünler, seramik yer karoları, klinker 
plakalar ve doğal taşların (mermer hariç), beton, sıva, şap, tuğla duvar 
ve klinkerler üzerine yapıştırılması için uygundur. Soğuk odalar ve 
endüstriyel ıslak hacimler de dahil olmak üzere, seramiklerin hızlıca dö-
şenmesi ve tamir işleri için uygundur.  İç ve dış mekanlarda kullanılabilir 
ve dona dayanıklıdır.

Sarfi yat:
Fayanslar: Yaklaşık 1,8 kg/m2 (4x4x4 mm diş ebatlı tarak ile)
Arkası profi lli: Yaklaşık 2,5 kg/m2 (6x6x6 mm diş ebatlı tarak ile)
Orta yatak harcı olarak: Yaklaşık 4 kg/m2 (8x8x8 mm diş ebatlı tarak ile)

Teslimat Şekli: 
10 kg torba

Fliesenfuge fl exibel

Yüksek bir esnekliğe sahiptir ve özellikle yüksek basınç ve sıcaklık 
 yüklerine maruz kalan 3-20 mm arası derzler için uygundur. Aynı 
şekilde, döşemeden ısıtma sistemlerinin üzerindeki, duşlar, banyolar, 
veranda ve balkonların seramik kaplamaları için de uygundur.  

Sarfi yat:
Fayansın formatına göre yaklaşık 1 kg/m2

Derz genişliği ve derinliği.

Teslimat Şekli: 
2 kg torba, 5 kg torba, 25 kg torba 

ihtiyacınız olan her şey:
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Fayans üzerine fayans yapıştırma

Burada da yine, derzlerin eşit oranlı olması 
için, derz artılarının kullanılmasını öneririz.

Daha iyi bir tutunma sağlamak için, te-
mizlenen eski fayanslar zımparalanabilir.

Fayansların üst bitiş kenarı, duvara işaretle-
nir. Buraya bir bordür öngörülür.

Önce kullanıma hazır PROBAU   
Dispersionsflexkleber ürününü 
(Dispersiyon Tipi Fleks Yapıştırıcı) perdah 
malası ile eşit oranlı bir şekilde çekin ve 
dişli mala ile tarayın.

Şayet „açık zaman“ düzeltmelere izin 
veriyorsa, düşey bölgeler yeniden denge-
lenebilir.

Son olarak: Desenli fayanslar, kendileri için 
boş bırakılan yerlere döşenir.

Dokulu bir macun malzemesi ile (fayans 
yapıştırıcı + doku), eski fayanslar ile yeni 
sıva arasında güvenli bir aderans köprüsü 
oluşturulur.

Şimdi fayansları, yapıştırıcı yatağına yerleş-
tirin ve hafifçe bastırın. Desenli fayansların 
geleceği yerleri boş bırakın. Bunun için derz 
artılarını kullanın (bkz. resim 10).

Duvarın yarısına yukarıya kadar fayans dö-
şendikten ve bordürün alt tarafındaki sıra da 
kurşunkalem ile çizilip döşendikten sonra, 
duvarın genişliği boyunca bordür döşenir.

Oldukça eskimiş: Duvarın alt tarafı, yarıya 
kadar soğuk bir fayans ve üst tarafı duvar 
kağıdından oluşuyor. Duvar kağıdının 
sökülmesi ve duvarın üst kısmının, PROBAU 
zementmörtel (çimento harcı) ürünü 
ile sıvanarak, fayanslı alt kısmının hizasına 
getirilmesi gerekiyor.

Her fayans sırasının ölçüsünü, hizalama ipi 
yardımıyla kontrol edin.

Geçişin üzerini macunlayın. Tutunmayı 
iyileştirmek için, önceden taşlama yerine, 
zar gibi ince bir kat fayans yapıştırıcı da 
çekebilirsiniz.

Faydalı bilgiler: Fayanslar, eski fayansların üzerine 
yapıştırıldıklarında iyi bir şekilde tutunabilmeleri için, zeminin iti-
nalı bir şekilde hazırlanması gerekir: Üzerlerindeki yağlar da dahil 
olmak üzere, tüm fayanslar temizlenmelidir. Fayansların üzerlerin-
deki deterjan kalıntıları, en etkili şekilde, sirkeli su veya piyasada 
satılan asitli deterjanlarla temizlenebilir.

- Perdah malası
- Mala
- Dişli mala
- Lastik çekiç
- Katlanır metre

- Su terazisi
- Hizalama ipi aparatı
- Fayans köşe profilleri

Gerekli araç ve gereçler: 
Propert’te   ipuclarI:



çimento harcı

Çimento harcı, duvar örme, sıva ve aşırı zorlanmalar sonrasında yapıl-
ması gereken düzeltme işlerinde de olduğu gibi, çok yönlü kullanılan 
bir harç tipidir. Çimento harcı, toprakaltında duvarlar ve kaidelerin 
 oluşturulması için de uygundur. Darbelere karşı yüksek bir dirence sahip 
olması nedeniyle, özellikle, dirençli ve hava koşullarına karşı  dayanıklı 
olması gereken sıvalar için uygundur. İçeride ve dışarıda işlenebilir:

Sarfi yat:
Sıva harcı olarak 10 mm sıva kalınlığı için yaklaşık 15 kg/m2 sıva harcı 
gereklidir. Duvar örgü harcı olarak, sarfi yat, tuğla formatına göre değişir. 
2 DF tuğlaların kullanılması durumunda ve 11,5 cm genişliğindeki bir 
duvar için, yaklaşık 32 kg/m2 gereklidir.

Teslimat Şekli: 
10 kg torba 

Dispersionsfl exkleber 
(Dispersiyon tipi Fleks Yapıştırıcı)

Fayanslar, levhalar, küçük mozaikler, klinker kaplama tuğlaları, hafi f 
yapı levhaları ve sert köpük levhalar ile granit ve bazalt gibi doğal taş 
malzemelerin döşenmesinde kullanılan, yüksek esnekliğe sahip ve 
kullanıma hazır çok amaçlı dispersiyon tipi yapıştırıcı. İç ve dış mekanlar-
da kullanılabilir.

Sarfi yat:
Fayanslar: Yaklaşık 1,8 kg/m2 (4x4x4 mm diş ebatlı tarak ile)
Seramik, mozaik: Yaklaşık 2,5 kg/m2 (6x6x6 mm diş ebatlı tarak ile)

Teslimat Şekli:
1 kg kap, 5 kg kova

ihtiyacınız olan her şey:


