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Könnyen feldolgozható, cementes glettanyag egyenetlenségek elsimításához 
és lyukak, kitörések zárásához. Feldolgozható bel- és kültéren. 
 
Rendeltetése: 
A fal- és felületkiegyenlítő anyag alkalmas glettanyagnak minden ásványi 
aljzaton, lyukak és kitörések javítására és kitöltésére és repedések zárására 
kül- és beltéren. Ezenfelül alkalmas tartók szereléshez, barkácsoláshoz és 
modellezéshez. 
 
Anyaga: 
A fal- és felületkiegyenlítő anyag kiváló minőségű, glett- és töltőanyag. 
Cementtel kötött, hidraulikusan keményedik és kromátszegény a TRGS 613 
szerint.. 
 
Feldolgozás: 
Szórjon 1 kg fal- és felületkiegyenlítő anyagot kb. 0,2 l tiszta vízbe és egy simítóvassal vagy fúrógéppel 
állandóan keverve képlékeny, csomómentes anyaggá keverje be. A felhordás rögtön a bekeverés után 
simítóvassal vagy spatulyával történjen. Az átmeneteket nedves ecsettel húzza el. Csak annyi anyagot 
keverjen be, amennyi kb. 2 óra alatt feldolgozható. A spatulyázóanyag kikeményedés után dübelezhető. 
 
Nem szabad a feldolgozást 5 °C-nál alacsonyabb levegő- és aljzathőmérséklet mellett végezni. A friss 
spatulyázóanyagot védeni kell a túl gyors vízelvonástól (pl. léghuzat és napsugárzás kerülése), fagytól és 
csapadéktól. 
 
Feldolgozási / keményedési idők: 
A feldolgozási idő 20 °C mellett kb. 2 óra. A teljes kikeményedéshez a spatulyázóanyagnak a 
rétegvastagság minden mm-ére egy nap kell. 
 
Felhasználás: 
A felhordás vastagságának minden milliméterére és a felület minden m²-ére kb. 1,4 kg szárazhabarcs 
szükséges. A felhasználás az aljzat minőségétől és a felhordás vastagságától függően változik.  
 
Aljzat: 
Az aljzatnak szilárdnak, hordképesnek, tisztának, valamint zsír- és pormentesnek kell lennie. El kell 
távolítani a laza, nem tapadó részeket. Az aljzatokat feldolgozás előtt be kell nedvesíteni. Erősen nedvszívó 
felületeket előtte PROBAU Tapadásnövelő emulzióval elő kell kezelni. 
 
Tárolás: 
Szárazon és szakszerűen. 
 
Összetétel: 
Cement, adalékok, hozzátétanyagok. 
 
Kiszerelés: 
5 kg-os, 10 kg-os tasak 
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Megjegyzés: 
A műszaki adatok 20 °C-ra / 65 % rel. légnedvességre vonatkoznak. 
 
Tartsa be a csomagoláson található utasításokat. 
 
Ez a termék cementet tartalmaz és lúgosan reagál vízzel/nedvességgel. Ezért védeni kell a bőrt és a 
szemet. Érintkezés esetén alapvetően le kell öblíteni vízzel. Szembe kerülés esetén haladéktalanul orvoshoz 
kell fordulni. Lásd a zsákfeliratot is. 
 
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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