
 
 
 
 
 
 
Gips budowlany 
 
Uniwersalny, szybkowiążący gips o wszechstronnym zastosowaniu. Do 
nakładania wewnątrz pomieszczeń. 
 
Przeznaczenie:  
Gips budowlany PROBAU nadaje się do prac tynkarskich i szalunkowych, 
a także do najróżniejszych innych zastosowań, jak np. osadzanie gniazd 
wtykowych, mocowania na kołkach, wypełniania pęknięć i otworów oraz 
wygładzania nierówności. Gips budowlany PROBAU może być stosowany na 
wszystkich podłożach mineralnych. Do zastosowań wewnątrz. 
 
Materiał:  
Gips budowlany PROBAU to wysokogatunkowy, szybkowiążący, uniwersalny materiał o wszechstronnym 
zastosowaniu. 
 
Podłoże: 
Gips budowlany PROBAU może być stosowany na wszystkich podłożach mineralnych. Podłoże musi być 
nośne, czyste oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Usunąć luźne, nietrzymające się dobrze części. Zwilżyć 
podłoże. 
 
Zużycie: 
Zużycie zależy od sposobu zastosowania. 
 
Sposób użycia: 
Wsypać gips budowlany PROBAU do czystej wody i mieszać za pomocą kielni lub szpachelki do gipsu do 
wyrobienia homogenicznej masy o papkowatej konsystencji. Bezzwłocznie po zarobieniu nałożyć za pomocą 
kielni lub pacy. W razie potrzeby po nałożeniu wyrównać łączenia za pomocą mokrego pędzla. Gipsu 
budowlanego nie wolno nakładać na powierzchnie obciążone wilgocią, a także razem z wyrobami 
zawierającymi cement. Nie nakładać przy temperaturze powietrza i podłoża wynoszącej poniżej +5 °C.  
 
Czas nakładania i utwardzania:  
Czas zużycia w temperaturze +20 °C wynosi około 15 minut.  
 
Składowanie:  
W suchym miejscu i w prawidłowy sposób. 
 
Forma dostawy:  
Torba 1,5 kg lub 5 kg, worek 15 kg 
 
Uwaga: 
Dane techniczne dotyczą temperatury powietrza 20 °C i wilgotności względnej 65%. Stosować się do 
instrukcji zawartych w nadruku na worku. 
 
Deklaracje oparte 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 produktu. Ponadto 
obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. 
 
Dalszych informacji udziela:  
Serwis:  0049 (0) 180/3 000 462   
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