
 
 
 
 
 
 
Prysznicowy zestaw do uszczelniania 
 
Zastosowanie:  
Prysznicowy zestaw do uszczelniania PROBAU to gotowy do użycia 
zestaw uszczelniający bez zawartości rozpuszczalników, który można 
nanosić pędzlem, szpachelką lub wałkiem na uszczelnianą powierzchnię 
pod okładzinami ceramicznymi w pomieszczeniach sanitarnych 
i wilgotnych po stronie mającej styczność z wodą. Do ochrony podłoży 
wrażliwych na działanie wilgoci. Gdy zwiąże, nie przepuszcza wody i nie 
wchodzi w reakcję z silikonem. Nie wydziela żadnego zapachu w trakcie 
nakładania i szybko wysycha. Na podłogi i ściany wewnątrz 
pomieszczeń. 
 
Podłoże:  
Podłoże musi być twarde, nośne, stabilne i wolne od pyłu, brudu, oleju, tłuszczu, farb i pęknięć ciągłych. 
Jeśli podłoże jest bardzo chłonne, należy je wcześniej zwilżyć lub zagruntować emulsją przyczepną 
PROBAU. Podłoża na bazie cementu można pomalować masą uszczelniającą 
do prysznica PROBAU rozcieńczoną 1:1 wodą. Nierówne podłoża należy uprzednio 
wyrównać. Przed nałożeniem uwzględnić śladową wilgoć. Po całkowitym wyschnięciu okładziny ceramiczne 
można kłaść przy użyciu kleju cienkowarstwowego. 
 
Sposób użycia:  
Masę uszczelniającą do prysznica PROBAU przed użyciem dobrze wymieszać i nakładać równomiernie 
w dwóch lub trzech warstwach za pomocą wałka malarskiego z tworzywa sztucznego lub wełny jagnięcej, 
pędzla lub pędzla ławkowca. Każda warstwa musi wyschnąć przed położeniem następnej. W rogach nałożyć 
taśmę uszczelniającą do prysznica PROBAU na jeszcze świeżą masę uszczelniającą do prysznica 
PROBAU, która pełni funkcję podkładu reagującego, i na całej powierzchni pokryć ją powłoką. Zakładki 
taśmy uszczelniającej do prysznica muszą mieć przynajmniej 5 cm. Opaski ścienne na rury PROBAU 
nałożyć na przepusty rurowe oraz włożyć je w jeszcze świeżą masę uszczelniającą i docisnąć. Opaski 
ścienne na rury całkowicie scalić z zestawem za pomocą drugiej warstwy masy uszczelniającej do 
prysznica. Czas schnięcia wynosi około 3 godziny zależnie od wilgotności powietrza. 
 
Składowanie:  
W suchym miejscu i w prawidłowy sposób. 
 
Forma dostawy: 
3-częściowy zestaw składa się z następujących produktów: 
  • Masa uszczelniająca do prysznica, wiadro 4 kg 
 • Opaski ścienne na rury, 2 sztuki 
 • Taśma uszczelniająca do prysznica, rolka 5 m 
 

Uwaga: 
Stosować się do instrukcji podanych na opakowaniu. 
 
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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