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Sigillante per fughe a base di dispersione acrilica per ambienti interni ed esterni, di 
elevata qualità, elastoplastico e monocomponente.
Il prodotto è privo di ftalato e con un basso 
 
Destinazione d'uso: 
per la chiusura di crepe e l'isolamento di fughe con una sollecitazione di tensione ridotta 
tra calcestruzzo, muratura, intonaco, legno verniciato. Particolarmente indicato per fughe 
tra scala e parete, soffitto e parete, attacchi di davanzali e costruzioni in calcestruzzo 
poroso. 
 
Lavorazione: 
Tagliare il tappo in corrispondenza dell'estremità superiore della cartuccia prima della 
filettatura. Avvitare la punta della cartuccia e tagliare in obliquo secondo la 
della fuga. PROBAU Acryl eco può essere applicato con una pistola manuale oppure ad 
aria compressa. Iniettare nella fuga il sigillante per fughe senza lasciare alcun vuoto. 
Riempire le fughe più profonde con un materiale espanso adatto. Il sigill
formazione di una pellicola, può essere lisciato con un utensile adatto. Temperature basse e dei fondi 
bagnati ritardano l'indurimento. Rimuovere il sigillante in eccesso ed i nastri adesivi subito dopo la lisciatura. 
Le masse per fughe indurite possono essere rimosse solo meccanicamente. Lo stesso vale per gli utensili.
Avvertenze: Non indicato per fughe poste sott'acqua e giunti di dilatazione. Non applicare in caso di pioggia 
o fondi bagnati. Pitturabile con la maggio
del materiale. Non indicato per marmi e pietre naturali. 
 
Fondo:  
Polvere, materiale sfuso, tappeti, grasso, cera e pitture non aderenti devono essere rimossi accuratamente 
dal fondo/superfici aderenti. Irruvidire le superfici lisce, pretrattare i fondi fortemente aspiranti come ad es. 
intonaco, calcestruzzo, calcestruzzo poroso, ecc. con una miscela composta da 1/3 acrilico/acqua. 
Avvertenza: I materiali sintetici non aderenti come ad 
sono adatti come fondo aderente. Nessuna aderenza su vetro e metallo.
 
Consumo: 
Sufficiente per ca. 8-9 m con una giuntura larga e profonda 6 x 6 mm. 
 
Tempi e temperature di lavorazione / indurimento:
da +5°C fino a +40°C (ottimale da +5°C fino a +20°C). Indurimento: 1
acqua)  
 
Tempo formazione strato: 
dopo ca. 10-15 min. 
 
Resistenza termica: 
ca. -25°C fino a +80°C. 
 
Deformazione complessiva consentita:
12,5 % 
 
Comportamento al fuoco: 
Classe E 
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Sigillante per fughe a base di dispersione acrilica per ambienti interni ed esterni, di 
elevata qualità, elastoplastico e monocomponente. 
Il prodotto è privo di ftalato e con un basso tasso di emissioni. 

per la chiusura di crepe e l'isolamento di fughe con una sollecitazione di tensione ridotta 
tra calcestruzzo, muratura, intonaco, legno verniciato. Particolarmente indicato per fughe 

parete, attacchi di davanzali e costruzioni in calcestruzzo 

Tagliare il tappo in corrispondenza dell'estremità superiore della cartuccia prima della 
filettatura. Avvitare la punta della cartuccia e tagliare in obliquo secondo la larghezza 
della fuga. PROBAU Acryl eco può essere applicato con una pistola manuale oppure ad 
aria compressa. Iniettare nella fuga il sigillante per fughe senza lasciare alcun vuoto. 
Riempire le fughe più profonde con un materiale espanso adatto. Il sigillante a base di acrilico, prima della 
formazione di una pellicola, può essere lisciato con un utensile adatto. Temperature basse e dei fondi 
bagnati ritardano l'indurimento. Rimuovere il sigillante in eccesso ed i nastri adesivi subito dopo la lisciatura. 
e masse per fughe indurite possono essere rimosse solo meccanicamente. Lo stesso vale per gli utensili.

Non indicato per fughe poste sott'acqua e giunti di dilatazione. Non applicare in caso di pioggia 
o fondi bagnati. Pitturabile con la maggior parte di colori (controllo necessario) dopo il completo indurimento 
del materiale. Non indicato per marmi e pietre naturali.  

Polvere, materiale sfuso, tappeti, grasso, cera e pitture non aderenti devono essere rimossi accuratamente 
perfici aderenti. Irruvidire le superfici lisce, pretrattare i fondi fortemente aspiranti come ad es. 

intonaco, calcestruzzo, calcestruzzo poroso, ecc. con una miscela composta da 1/3 acrilico/acqua. 
I materiali sintetici non aderenti come ad es. polietilene, Teflon e fondi contenenti bitume non 

sono adatti come fondo aderente. Nessuna aderenza su vetro e metallo. 

9 m con una giuntura larga e profonda 6 x 6 mm.  

Tempi e temperature di lavorazione / indurimento: 
da +5°C fino a +40°C (ottimale da +5°C fino a +20°C). Indurimento: 1-2 mm/al giorno (con il rilascio di 

Deformazione complessiva consentita: 

 PACE310 

Sigillante per fughe a base di dispersione acrilica per ambienti interni ed esterni, di 

per la chiusura di crepe e l'isolamento di fughe con una sollecitazione di tensione ridotta 
tra calcestruzzo, muratura, intonaco, legno verniciato. Particolarmente indicato per fughe   

parete, attacchi di davanzali e costruzioni in calcestruzzo 

Tagliare il tappo in corrispondenza dell'estremità superiore della cartuccia prima della 
larghezza 

della fuga. PROBAU Acryl eco può essere applicato con una pistola manuale oppure ad 
aria compressa. Iniettare nella fuga il sigillante per fughe senza lasciare alcun vuoto. 

ante a base di acrilico, prima della 
formazione di una pellicola, può essere lisciato con un utensile adatto. Temperature basse e dei fondi 
bagnati ritardano l'indurimento. Rimuovere il sigillante in eccesso ed i nastri adesivi subito dopo la lisciatura. 
e masse per fughe indurite possono essere rimosse solo meccanicamente. Lo stesso vale per gli utensili. 

Non indicato per fughe poste sott'acqua e giunti di dilatazione. Non applicare in caso di pioggia 
r parte di colori (controllo necessario) dopo il completo indurimento 

Polvere, materiale sfuso, tappeti, grasso, cera e pitture non aderenti devono essere rimossi accuratamente 
perfici aderenti. Irruvidire le superfici lisce, pretrattare i fondi fortemente aspiranti come ad es. 

intonaco, calcestruzzo, calcestruzzo poroso, ecc. con una miscela composta da 1/3 acrilico/acqua.  
es. polietilene, Teflon e fondi contenenti bitume non 

2 mm/al giorno (con il rilascio di 
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Norme e collaudi: 
Controllo secondo EN 15651 – Parte 1: F
Certificazione secondo RAL-ZU 123 Blauer Engel; GEV
Ulteriori informazioni sulla dichiarazione si prestazione sono disponibili all'indirizzo www.probau.eu
 
Conservazione: 
in luogo fresco, asciutto e privo di gelo 
 
Data di scadenza:  
Nella confezione originale non aperta per 24 mesi dalla data di produzione, vedi da
 
Confezione: 
Cartuccia da 310ml 
 
Tonalità: 
bianco, grigio, marrone e nero  
 
Smaltimento: 
far riciclare solo le confezioni vuote. I residui di materiale possono essere consegnati presso i centri di 
smaltimento locali di rifiuti pericolosi. Codice rifiuto AVV 080410
 
Composizione: 
Può presentare tracce di isotiazolinoni
numero del centro assistenza: +49 541 601
 
Avvertenze di sicurezza: 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Durante la lavoraz
durante la lavorazione di mangiare, bere e fumare. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare 
immediatamente con acqua. Prodotto non indicato per ambienti a contatto con alimenti o acqua pota
A richiesta è disponibile la scheda dati di sicurezza.
 
Avvertenza: 
Proteggere la massa da lisciviazioni fino a quando risulta legata alla superficie.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori tecnici di applicazione e loro conseguenze.
Rispettare le indicazioni riportate sulla confezione.
 
Quanto sostenuto si basa di controlli ed esperienze pratiche approfondite. Non sono validi per ogni caso di 
applicazione. Pertanto consigliamo di effettuare delle prove. Restano riservate le modifiche 
sviluppo del prodotto. Per quant’altro sono da considerarsi valide le nostre condizioni commerciali generali.

 
 

Per ulteriori informazioni:  
Linea riservata al servizio assistenza:  0049 (0) 180/3 000 462  

BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG
Postfach 100561  Sägetstrasse 5
D-68005 Mannheim CH-
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Parte 1: F-INT-EXT 12,5 P 
ZU 123 Blauer Engel; GEV-Emicode EC 1plus; Certificazione TÜV Rheinland

informazioni sulla dichiarazione si prestazione sono disponibili all'indirizzo www.probau.eu

in luogo fresco, asciutto e privo di gelo  

Nella confezione originale non aperta per 24 mesi dalla data di produzione, vedi da

riciclare solo le confezioni vuote. I residui di materiale possono essere consegnati presso i centri di 
smaltimento locali di rifiuti pericolosi. Codice rifiuto AVV 080410 

Può presentare tracce di isotiazolinoni. Può provocare reazioni allergiche. Per una consulenza contattare il 
numero del centro assistenza: +49 541 601-601. A richiesta è disponibile la scheda dati di sicurezza.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Durante la lavorazione e l'asciugatura aerare
durante la lavorazione di mangiare, bere e fumare. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare 
immediatamente con acqua. Prodotto non indicato per ambienti a contatto con alimenti o acqua pota
A richiesta è disponibile la scheda dati di sicurezza. 

Proteggere la massa da lisciviazioni fino a quando risulta legata alla superficie. 
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori tecnici di applicazione e loro conseguenze.
Rispettare le indicazioni riportate sulla confezione. 

Quanto sostenuto si basa di controlli ed esperienze pratiche approfondite. Non sono validi per ogni caso di 
applicazione. Pertanto consigliamo di effettuare delle prove. Restano riservate le modifiche 
sviluppo del prodotto. Per quant’altro sono da considerarsi valide le nostre condizioni commerciali generali.

Linea riservata al servizio assistenza:  0049 (0) 180/3 000 462   

BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG 
Sägetstrasse 5 Postfach 4000 

3123 Belp / Bern A-4600 Wels 

 PACE310 

Emicode EC 1plus; Certificazione TÜV Rheinland 
informazioni sulla dichiarazione si prestazione sono disponibili all'indirizzo www.probau.eu 

Nella confezione originale non aperta per 24 mesi dalla data di produzione, vedi data di scadenza. 

riciclare solo le confezioni vuote. I residui di materiale possono essere consegnati presso i centri di 

. Può provocare reazioni allergiche. Per una consulenza contattare il 
601. A richiesta è disponibile la scheda dati di sicurezza. 

aerare bene i locali. Evitare 
durante la lavorazione di mangiare, bere e fumare. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare 
immediatamente con acqua. Prodotto non indicato per ambienti a contatto con alimenti o acqua potabile. 

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori tecnici di applicazione e loro conseguenze. 

Quanto sostenuto si basa di controlli ed esperienze pratiche approfondite. Non sono validi per ogni caso di 
applicazione. Pertanto consigliamo di effettuare delle prove. Restano riservate le modifiche tecniche per lo 
sviluppo del prodotto. Per quant’altro sono da considerarsi valide le nostre condizioni commerciali generali. 

 BAUHAUS ZAGREB k.d. 
 Škorpi Kora 27 

 HR-10000 Zagreb 



 

 
 
 
 
 
 
 

Akrylowa masa uszczelniająca

 
 
  

 
www.probau.eu 
 

Stan na: marzec 2017 r. 
 

 

Wysokogatunkowy, elastoplastyczny i
na bazie dyspersji akrylowej do stosowania wewnątrz i
Produkt nie zawiera ftalanów i powoduje minimalne emisje.
 
Przeznaczenie: 
Do zasklepiania pęknięć i do uszczelniania słabo rozciąganych spoin pomiędzy betonem, 
murem, tynkiem, lakierowanym drewnem. Szczególnie przydatny do spoin pomiędzy 
schodami i ścianą, sufitem i ścianą, p
 
Sposób użycia: 
1. Zdjąć zatyczkę. 
2. Wyłamać zabezpieczenie. 
3. Obrócić głowicę dozującą aż do wymaganego ciśnienia w
4. Nacisnąć dźwignię dozującą w
5. Po użyciu obrócić w kierunku MIN. Usunąć ewentualne pozostałości materiału 

z końcówki dyszy i założyć zatyczkę.
 
Wtryskiwać materiał uszczelniający do spoiny, nie pozostawiając pustych przestrzeni. 
Głębokie spoiny wypełnić odpowiednim materiałem gąbkowym. Przed kożu
akrylową masę uszczelniającą można wygładzać odpowiednim narzędziem. Niskie 
temperatury i wilgotne podłoża opóźniają twardnienie. Nadmiar materiału 
uszczelniającego i taśmy samoprzylepne usunąć natychmiast po wygładzaniu. 
Stwardniałą masę do fug można usunąć wyłącznie metodami mechanicznymi. To samo 
dotyczy narzędzi. 
Wskazówki: nie nadaje się na spoiny podwodne i
deszczu ani na mokre podłoże. Po całkowitym utwardzeniu może być lakierowany przy użyciu większości 
farb (konieczny test zgodności). Nie nadaje się do marmuru i
 
Podłoże:  
Dokładnie usunąć z podłoża i
i nieprzyczepne powłoki malarskie. Schropowacić gładkie powierzchn
tynk, beton, beton komórkowy itp. zagruntować mieszaniną akrylu z
Wskazówka: antyadhezyjne tworzywa sztuczne jak np. polietylen czy teflon oraz podłoża zawierające bitum 
nie nadają się jako powierzchnie do pokrywania. Brak przyczepności do szkła i
 
Zużycie: 
Ilość wystarczająca na około 5 do 6
 
Temperatura oraz czas nakładania i
od +5 °C do +40 °C (optymalna od +5
wody)  
 
Odporność na temperaturę: 
od ok. -25 °C do ok. +80 °C. 
 
Dopuszczalne odkształcenie całkowite:
12,5% 
 
Klasyfikacja ogniowa: 
Klasa E 
 

Akrylowa masa uszczelniająca eco 200 ml 
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Wysokogatunkowy, elastoplastyczny i jednoskładnikowy materiał uszczelniający do spoin 
na bazie dyspersji akrylowej do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

powoduje minimalne emisje. 

do uszczelniania słabo rozciąganych spoin pomiędzy betonem, 
murem, tynkiem, lakierowanym drewnem. Szczególnie przydatny do spoin pomiędzy 

ścianą, połączeń pod parapetami i konstrukcji z gazobetonu.

Obrócić głowicę dozującą aż do wymaganego ciśnienia w kierunku MAX 
Nacisnąć dźwignię dozującą w celu wytłaczania materiału 

kierunku MIN. Usunąć ewentualne pozostałości materiału 
założyć zatyczkę. 

Wtryskiwać materiał uszczelniający do spoiny, nie pozostawiając pustych przestrzeni. 
Głębokie spoiny wypełnić odpowiednim materiałem gąbkowym. Przed kożuszeniem 
akrylową masę uszczelniającą można wygładzać odpowiednim narzędziem. Niskie 

wilgotne podłoża opóźniają twardnienie. Nadmiar materiału 
taśmy samoprzylepne usunąć natychmiast po wygładzaniu. 

żna usunąć wyłącznie metodami mechanicznymi. To samo 

: nie nadaje się na spoiny podwodne i dylatacyjne. Nie nakładać w trakcie 
deszczu ani na mokre podłoże. Po całkowitym utwardzeniu może być lakierowany przy użyciu większości 

rb (konieczny test zgodności). Nie nadaje się do marmuru i kamienia naturalnego. 

podłoża i powierzchni przylegania pył, luźny materiał, tapety, tłuszcze, wosk 
nieprzyczepne powłoki malarskie. Schropowacić gładkie powierzchnie, a silnie chłonne podłoża jak np. 

tynk, beton, beton komórkowy itp. zagruntować mieszaniną akrylu z wodą w proporcjach 1 do 3. 
: antyadhezyjne tworzywa sztuczne jak np. polietylen czy teflon oraz podłoża zawierające bitum 

owierzchnie do pokrywania. Brak przyczepności do szkła i metali.

Ilość wystarczająca na około 5 do 6 m spoiny o szerokości i głębokości 6 x 6 mm. 

Temperatura oraz czas nakładania i utwardzania: 
°C (optymalna od +5 °C do +20 °C). Utwardzanie: 1–2 mm na dzień (przez wydzielanie 

Dopuszczalne odkształcenie całkowite: 

 PACE200 

jednoskładnikowy materiał uszczelniający do spoin 

do uszczelniania słabo rozciąganych spoin pomiędzy betonem, 
murem, tynkiem, lakierowanym drewnem. Szczególnie przydatny do spoin pomiędzy 

gazobetonu. 

kierunku MIN. Usunąć ewentualne pozostałości materiału 

Wtryskiwać materiał uszczelniający do spoiny, nie pozostawiając pustych przestrzeni. 
szeniem 

akrylową masę uszczelniającą można wygładzać odpowiednim narzędziem. Niskie 

żna usunąć wyłącznie metodami mechanicznymi. To samo 

trakcie 
deszczu ani na mokre podłoże. Po całkowitym utwardzeniu może być lakierowany przy użyciu większości 

kamienia naturalnego.  

powierzchni przylegania pył, luźny materiał, tapety, tłuszcze, wosk 
silnie chłonne podłoża jak np. 

proporcjach 1 do 3.  
: antyadhezyjne tworzywa sztuczne jak np. polietylen czy teflon oraz podłoża zawierające bitum 

metali. 

mm.  

mm na dzień (przez wydzielanie 



 

 
 
 
 
 
 
 

Akrylowa masa uszczelniająca
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Normy i badania: 
Badanie zgodnie z EN 15651 – część 1: F
 
Atestowany zgodnie z RAL-ZU 123 Blauer Engel; GEV
Więcej informacji na temat deklaracji właściwości użytkowych można znaleźć pod adresem www.probau.eu
 
Składowanie: 
W chłodnym i suchym miejscu o 
 
Termin przydatności:  
W nieotwartym oryginalnym opakowaniu 18
 
Opakowanie: 
pojemnik ciśnieniowy 200 ml 
 
Kolor: 
biały 
 
Utylizacja: 
Do recyklingu oddawać tylko całkowicie opróżnione opakowania. Resztki materiału można oddawać do 
lokalnych placówek utylizacji odpadów niebezpiecznych. Klasyfikacja odpadów 080410
 
Składniki: 
Może zawierać śladowe ilości izotiazolin. Może wywoływać reakcje alergiczne. Doradztwo
serwisowa: +49 541 601-601. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie.
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
Chronić przed dziećmi. Podczas przeróbki i
spożywania posiłków i napojów oraz palenia tytoniu. W
dokładnie wypłukać wodą. Nie nadaje się do stosowania w
wodą pitną. 
Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie.
 
Uwaga: 
Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. W
należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Przechowywać z
powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i
spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury 
przekraczającej 50 °C (122 °F). Karta charakterystyki jest dostępna na żądan
 
Wskazówka: 
Do czasu związania masy w wierzchniej strefie, chronić ją przed wymywaniem.
Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy w
Stosować się do instrukcji podanych na opakowaniu.
 
Deklaracje oparte są na wielu badaniach i
każdego przypadku zastosowania. W
Zastrzega się prawo dokonywania zmian technicznych w
obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Akrylowa masa uszczelniająca eco 200 ml 
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część 1: F-INT-EXT 12,5 P 

ZU 123 Blauer Engel; GEV-Emicode EC 1plus 
Więcej informacji na temat deklaracji właściwości użytkowych można znaleźć pod adresem www.probau.eu

 dodatniej temperaturze  

nieotwartym oryginalnym opakowaniu 18 miesięcy od daty produkcji podanej na nadruku.

tylko całkowicie opróżnione opakowania. Resztki materiału można oddawać do 
lokalnych placówek utylizacji odpadów niebezpiecznych. Klasyfikacja odpadów 080410

Może zawierać śladowe ilości izotiazolin. Może wywoływać reakcje alergiczne. Doradztwo
601. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Chronić przed dziećmi. Podczas przeróbki i schnięcia zapewnić dobrą wentylację. Podczas przeróbki unikać 

apojów oraz palenia tytoniu. W razie kontaktu z oczami lub skórą natychmiast 
dokładnie wypłukać wodą. Nie nadaje się do stosowania w obszarze mającym styczność z

Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. 

ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza 
należy pokazać pojemnik lub etykietę. 
Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących 

nia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie 
Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury 

°F). Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. 

wierzchniej strefie, chronić ją przed wymywaniem. 
Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy w sztuce budowlanej i ich konsekwencje.
Stosować się do instrukcji podanych na opakowaniu. 

są na wielu badaniach i doświadczeniach praktycznych. Nie odnoszą się jednak do 
każdego przypadku zastosowania. W razie potrzeby należy zatem przeprowadzić próby zastosowania. 
Zastrzega się prawo dokonywania zmian technicznych w ramach doskonalenia produkt
obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. 

 PACE200 

Więcej informacji na temat deklaracji właściwości użytkowych można znaleźć pod adresem www.probau.eu 

miesięcy od daty produkcji podanej na nadruku. 

tylko całkowicie opróżnione opakowania. Resztki materiału można oddawać do 
lokalnych placówek utylizacji odpadów niebezpiecznych. Klasyfikacja odpadów 080410 

Może zawierać śladowe ilości izotiazolin. Może wywoływać reakcje alergiczne. Doradztwo i infolinia 

schnięcia zapewnić dobrą wentylację. Podczas przeróbki unikać 
oczami lub skórą natychmiast 

obszarze mającym styczność z żywnością lub 

razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza 

dala od źródeł ciepła, gorących 
innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie 

Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury 

ich konsekwencje. 

doświadczeniach praktycznych. Nie odnoszą się jednak do 
razie potrzeby należy zatem przeprowadzić próby zastosowania. 

ramach doskonalenia produktu. Ponadto 


