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Állapot: 2014 február – 1 – PDDIS 

Rendeltetése:  
A PROBAU Zuhanyszigetelő-készlet oldószermentes, használatra kész 
szigetelőrendszer kenhető, spatulyázható és hengerezhető felületi 
szigeteléshez keramikus burkolatok alá szaniter és nedves 
helyiségekben, a víz felé néző oldalon. Nedvességre érzékeny aljzatok 
védelmére. Megkötött állapotban vízzáró és szilikontűrő, a 
feldolgozásnál szagtalan és gyorsan szárad. Falra és padlóra beltérben. 
 
Aljzat: 
Az aljzatnak szilárdnak, hordképesnek, alaktartónak, valamint portól, piszoktól, olajtól, zsírtól, festékektől és 
átmenő repedésektől mentesnek kell lennie. Erősen nedvszívó aljzatokat elő kell nedvesíteni vagy PROBAU 
Tapadásnövelő emulzióval elő kell kezelni. Cementkötésű aljzatok vízzel 1:1 arányban hígított PROBAU 
Zuhanyszigetelő-mázzal előkenhetők. Egyenetlen aljzatokat előtte ki kell egyenlíteni. A maradék 
nedvességet a feldolgozás előtt figyelembe kell venni. Teljes átszáradás után keramikus burkolat fektethető 
rá vékonyágyas eljárásban. 
 
Feldolgozás: 
Használat előtt jól fel kell keverni a PROBAU Zuhanyszigetelő-mázt és műszálas vagy bárányszőr 
festőhengerrel, ecsettel vagy kenőkefével két-három rétegben, vastagon és egyenletesen fel kell hordani. 
Minden rétegnek száradni kell, mielőtt a következő réteg rákerül. A sarkokban tegye a PROBAU 
Zuhanyszigetelő-szalagot a még friss PROBAU Zuhanyszigetelő-mázra és teljes felületén dolgozzon rá a 
mázzal. Ügyeljen a zuhanyszigetelő-szalagok legalább 5 cm-es átfedésére. A csőátvezetésekre PROBAU 
Fali csőmandzsettát kell rakni és a még friss zuhanyszigetelő-mázba fektetni és rányomni. A 
csőmandzsettákat egy második réteg zuhanyszigetelő-mázzal teljesen be kell kötni a rendszerbe. A 
száradási idő a légnedvességtől függően kb. 3 óra. 
 
Tárolás: 
Szárazon és szakszerűen. 
 
Kiszerelés: 
3 részes készlet tartalma: • zuhanyszigetelő-máz, 4 kg-os vödör 
 • fali csőmandzsetta, 2 db 
 • zuhanyszigetelő-szalag, 5 m-es tekercs 
 

Megjegyzés: 
Tartsa be a csomagoláson található utasításokat. 
 
Állításaink széles körű vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Nem vonatkoztathatók minden 
alkalmazásra. Ajánlatos ezért adott esetben alkalmazási próbát végezni. Fenntartjuk a műszaki változtatás 
jogát a fejlesztés keretében. Egyebekben általános üzleti feltételeink érvényesek. 
 

További felvilágosítás: 
Szerviztelefon:  0049 (0) 180/3 000 462   
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