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Rendeltetése:  
Terméskőzúzalék PROBAU Kavicsszőnyeghez történő felhasználásra. 
Összekeverve a Probau Kötőanyag padlóra, ill. PROBAU Kötőanyag falra 
termékekkel fény- és kopásálló burkolat keletkezik. Falra és padlóra, kül- és 
beltérben. A terméskőzúzalék mesterségesen lekerekített, mosott és szárított 
és így különösen könnyű feldolgozást tesz lehetővé. Minden terméskőzúzalék 
teljesen át van festve. Színtartó és időjárásálló. 
 
A PROBAU Kavicsszőnyeg hat különböző színben áll rendelkezésre. Nem 
kerülhet gyermek kezébe. Lenyelés esetén azonnal orvos tanácsát kell kérni. 
Be kell mutatni a csomagolást vagy a címkét. Nagyobb felületeken csak 
azonos sarzsszámú vödröket használjon. 
 
Aljzat: 
Az aljzatnak szilárdnak, hordképesnek, száraznak, portól és más tapadáscsökkentő anyagtól mentesnek kell 
lennie. Egyenetlen aljzatokat előbb ki kell egyenlíteni. Magasabb légnedvesség esetén fennáll annak a 
veszélye, hogy az aljzaton kondenzvíz képződik. Ezt a nedvességfilmet teljesen meg kell szárítani. 
 
Feldolgozás: 
Padlóburkolókénti felhasználáshoz a vödör tartalmát komplett el kell keverni egy lassú fordulatú keverő 
segítségével a PROBAU Kötőanyag padlóra termékkel. Falburkolókénti felhasználáshoz a vödör tartalmát 
komplett el kell keverni intenzíven a PROBAU Kavicsrögzítő falra és a PROBAU Kötőanyag falra 
termékekkel. A szerszámokat a munka után azonnal megfelelően tisztítani kell. 
 
Felhasználás: 
20 kg PROBAU Kavicsszőnyeg elegendő kb. 1,75 m²-re. 
 
Tárolás: 
Szárazon és szakszerűen. 
 
Kiszerelés: 
Dunai folyami kavics:   2 – 4 mm, 20 kg-os vödör 
Márványkavics, rozé, vegyes:  2 – 4 mm, 20 kg-os vödör 
Márványkavics, barna, vegyes:  2 – 4 mm, 20 kg-os vödör 
Márványkavics, bézs:   2 – 4 mm, 20 kg-os vödör 
Márványkavics, szürke:   2 – 4 mm, 20 kg-os vödör 
Márványkavics, ködszürke:  2 – 4 mm, 20 kg-os vödör 
 
Megjegyzések: 
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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