
 
 
 
 
 
 
 
Środek wiążący do ścian 
 
Zastosowanie:  
Gotowy do użycia bezrozpuszczalnikowy środek wiążący. Stosowany również 
jako środek gruntujący. Stosowany jako dodatek do masy mozaikowej do 
ścian PROBAU.  
 
Jako środek wiążący: Wymieszany z masą mozaikową tworzy nieblaknącą 
i nieścieralną okładzinę ścienną. Do okładzin ściennych wewnątrz i na 
zewnątrz budynków. Na powierzchnie przypodłogowe balkonów, tarasów 
i schodów.  
 
Jako środek gruntujący: Wzmacnia powierzchnie materiałów budowlanych 
i tworzy nośne podłoże pod kolejne warstwy. Ma niewyczuwalny zapach i jest 
bezbarwny po wyschnięciu. Narzędzia umyć wodą natychmiast po 
zakończeniu nakładania. 
 
Podłoże:  
Podłoże musi być twarde, mocne, nośne, suche i wolne od kurzu i innych substancji zmniejszających 
przyczepność. Może być stosowany na takich podłożach, jak np. beton, zaprawa tynkarska, tynk gipsowy 
i beton komórkowy. Nierówne podłoża wyrównać odpowiednią masą szpachlową PROBAU. 
 
Sposób użycia:  
W przypadku zastosowania jako środek gruntujący wlać 0,5 kg do czystego wiadra. Nanieść cienką warstwą 
na podłoże za pomocą wałka lub pędzla. Nanieść tylko tyle środka wiążącego, ile zostanie nałożone do 
momentu utworzenia się kożucha wraz z masą mozaikową PROBAU. W przypadku zastosowania jako 
środek wiążący wlać całe pozostałe 2,5 kg do wiadra z 20 kg masy mozaikowej PROBAU i dobrze 
wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Zastosowanie zawsze w połączeniu z preparatem do ścian 
PROBAU. Za pomocą gładkiej kielni nałożyć warstwę mieszaniny o grubości około 8 mm metodą „mokre na 
mokre” na naniesiony wcześniej środek gruntujący, równomiernie rozprowadzić i wygładzić. Nie nadaje się 
do stref stale mokrych. Chronić przed wodą do chwili całkowitego przeschnięcia. Nakładać tylko 
w temperaturze od +10 °C do +30 °C. 
 
Zużycie:  
Jako środek gruntujący: 0,5 kg wystarcza na około 1,75 m². 
Jako środek wiążący: 2,5 kg wystarcza na około 1,75 m². 
 
Składowanie:  
W suchym miejscu i w prawidłowy sposób. 
 
Forma dostawy:  
Wiadro 3 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:  
Serwis:  0049 (0) 180/3 000 462   
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