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Odznaczająca się szczególną odpornością termiczną jednoskładnikowa i elastyczna 
silikonowa masa uszczelniająca (o utwardzaniu kwaśnym) do uszczelniania spoin 
poddawanych działaniu temperatury do 300 °C. 
 
Przeznaczenie: 
Do uszczelniania spoin kotłów grzewczych, pieców kaflowych, kominków, płyt 
ceramicznych oraz szyb piekarników. Do przemysłowych instalacji grzewczych 
i wentylacyjnych oraz przepustów rurowych na rury piecowe i kominowe, które mogą 
się rozgrzewać do wysokich temperatur. Dobra przyczepność bez powłoki gruntującej 
na wielu starannie wyczyszczonych podłożach, takich jak aluminium, a także 
eloksalowane, szkło i płytki ceramiczne. 
 
Sposób użycia: 
Odciąć końcówkę u góry kartusza przed gwintem. Odkręcić końcówkę kartusza i ściąć 
ją ukośnie stosownie do wymaganej szerokości fugi. Silikon wysokotemperaturowy 
PROBAU można nanosić ręcznym lub pneumatycznym pistoletem do wytłaczania. 
Wtryskiwać materiał uszczelniający do spoiny, nie pozostawiając pustych przestrzeni. 
Głębokie spoiny wypełnić odpowiednim materiałem gąbkowym. Przed kożuszeniem 
silikonową 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: podczas wulkanizacji silikon wysokotemperaturowy PROBAU wydziela niewielką ilość kwasu 
octowego. 
Gdy masa uszczelniająca całkowicie stwardnieje, jest bezzapachowa. Nie jest dopuszczona do kontaktu 
z żywnością. Przed nałożeniem wskazane jest przeprowadzenie prób przyczepności. 
 
Podłoże:  
Krawędzie spoiny muszą być suche, wolne od brudu, oleju i tłuszczu oraz wytrzymałe. 
Wskazówka: antyadhezyjne tworzywa sztuczne jak np. polietylen czy teflon oraz podłoża zawierające bitum 
nie nadają się jako powierzchnie do pokrywania. 
 
Zużycie: 
Ilość wystarczająca na około 8 do 9 m spoiny o szerokości i głębokości 6 x 6 mm.  
 
Temperatura oraz czas nakładania i utwardzania: 
od +5 °C do +40 °C (optymalna od +5 °C do +20 °C). Utwardzanie: około 2 mm na dzień 
 
Odporność na temperaturę: 
od ok. -40 °C do ok. +300 °C. 
 
Czas kożuszenia:  
po ok. 10 do 15 min. 
 
Dopuszczalne odkształcenie całkowite: 
25% 
 
Klasyfikacja ogniowa: 
Klasa E 
 
Składowanie: 
w chłodnym i suchym miejscu o dodatniej temperaturze  
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Termin przydatności:  
W nieotwartym oryginalnym opakowaniu 24 miesięcy od daty produkcji podanej na nadruku. 
 
Opakowanie: 
Kartusz 310 ml 
 
Kolory: 
czerwonobrązowy 
 
Utylizacja: 
Do recyklingu oddawać tylko całkowicie opróżnione opakowania. Resztki materiału można oddawać do 
lokalnych placówek utylizacji odpadów niebezpiecznych. 
 
Składniki: 
Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Chronić przed dziećmi. W razie konieczności konsultacji z lekarzem pokazać opakowanie lub etykietę. Nie 
pozwolić na dostanie się do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu. 
Wskazówka: 
Nie nadaje się do montażu szyb kominkowych. Przestrzegać maksymalnej odporności na temperaturę! 
Materiał uszczelniający musi być całkowicie stwardniały, zanim zostanie poddany działaniu temperatury 
powyżej +50 °C. Nie nadaje się do stosowania jako silikon przeciwpożarowy. 
Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy w sztuce budowlanej i ich konsekwencje. 
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:  
Infolinia serwisowa: 0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 

D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


