
 
 
 
 
 
 
 
Środek wiążący do posadzek 
 
Zastosowanie:  
Gotowy do użycia bezrozpuszczalnikowy środek wiążący stosowany jako 
dodatek do masy mozaikowej PROBAU. Wymieszany z masą mozaikową 
tworzy nieblaknącą i nieścieralną powłokę na podłodze. Może być stosowany 
na podłogach betonowych, jastrychach i płytkach podłogowych, wewnątrz i na 
zewnątrz budynków.  
 
Podłoże:  
Podłoże musi być równe, mocne, nośne, suche i wolne od innych substancji 
zmniejszających przyczepność. Chłonne podłoża należy zagruntować 
środkiem gruntującym do podłóg PROBAU. Na niechłonne podłoża, jak np. 
stara okładzina z płytek ceramicznych, metodą grzebieniową nanieść zaprawę uszczelniającą PROBAU. 
Następnie nanieść masę mozaikową PROBAU w sposób opisany poniżej. 
 
Sposób użycia:  
Całą zawartość wlać do wiadra z masą mozaikową PROBAU i intensywnie mieszać mieszadłem 
wolnoobrotowym. Następnie pozostaje około 75 minut na naniesienie. Rozprowadzić zgrubnie mieszaninę 
w zalecanej grubości 8 mm na przygotowanym podłożu za pomocą rakli, a następnie zagęścić za pomocą 
gładkiej kielni. Po około 8 godzinach po powierzchni podłogi można ostrożnie chodzić, a po około 2 dniach 
stwardnieje ona na tyle, że można ją obciążać. Chronić świeży materiał przed wilgocią do chwili całkowitego 
utwardzenia. Natychmiast po zakończeniu prac umyć narzędzia w zwykłym rozcieńczalniku. Nakładać tylko 
w temperaturze od +10 °C do +30 °C. Nie nadaje się do stref stale mokrych (np. natrysków). 
 
Zużycie:  
1 kg środka wiążącego do podłóg PROBAU wystarcza na około 20 kg masy mozaikowej PROBAU (około 
1,75 m²).  
 
Składowanie:  
W suchym miejscu i w prawidłowy sposób. 
 
Forma dostawy:  
Puszka 1 kg 
 
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:  
Infolinia serwisowa: 0049 (0) 180/3 000 462   
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