
 

 
 
 
 
 
 
 

Polimer klejąco-uszczelniający Plus 450 g/290 ml 

 
 
  

 
www.probau.eu 
 

 
Stan na: czerwiec 2017 r. – 1 – PPKD 450 

 

Wysokogatunkowy, neutralny (bez działania korozyjnego) i bezwonny klej 
i uszczelniacz High-Tech na bazie polimerów hybrydowych, który w wielu przypadkach 
jest w stanie zastąpić wiercenie, przykręcanie, nitowanie, spawanie lub lutowanie. Masa 
uszczelniająca do spoin dylatacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
 
Przeznaczenie: 
Świetnie nadaje się do montażu stopni schodów, metalowych płyt i listew, paneli, 
parapetów, maskownic, listew przypodłogowych, suchych elewacji, pokryć 
elewacyjnych i dachowych oraz uszczelniania i klejenia bez naprężeń w konstrukcjach 
karoserii i konstrukcjach kontenerowych. 
 
Materiał: 
Polimer klejąco-uszczelniający PROBAU Plus nie zawiera rozpuszczalników, 
izocyjanianów ani silikonu i jest trwale elastyczny po stwardnieniu. Inne zalety: jest 
niekurczliwy, kryje szczeliny i ma ogromną przyczepność do krawędzi. Po stwardnieniu 
można go malować (nie lakierem alkidowym), tapetować, tynkować i szlifować. Nie 
nadaje się do kamienia naturalnego. Nie nadaje się do trwałego ani stałego obciążenia 
podwodnego. Przed nałożeniem wskazane jest przeprowadzenie prób przyczepności. 
 
Podłoże:  
Powierzchnie przylegania muszą być nośne, czyste oraz wolne od kurzu i tłuszczu. 
  
Zużycie: 
Ilość wystarczająca na około 8 do 9 m spoiny o wymiarach 6 x 6 mm. 
 
Utwardzanie:  
ok. 1 do 2 mm dziennie (w zależności od grubości warstwy, wilgotności powietrza i temperatury).  
 
Wytrzymałość mechaniczna 
najwcześniej po około 72 godzinach. 
 
Temperatury obróbki: 
od ok. +5 °C do ok. +40 °C. 
 
Odporność na temperaturę: 
od ok. -40 °C do ok. +80 °C. 
 
Czas kożuszenia: 
po ok. 5 do 10 min. 
 
Normy i badania: 
badanie zgodnie z EN 15651 – część 1: F-EXT-INT  
Więcej informacji na temat deklaracji właściwości użytkowych można znaleźć pod adresem www.probau.eu 
 
Składowanie: 
w chłodnym i suchym miejscu o dodatniej temperaturze  
 
Termin przydatności:  
W nieotwartym oryginalnym opakowaniu 18 miesięcy od daty produkcji podanej na nadruku. 
 
Opakowanie: 
kartusz 450 g/290 ml 
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Kolory: 
biały, szary 
 
Utylizacja: 
Tylko całkowicie opróżniony pojemnik może być potraktowany jako odpad surowcowy. 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. 
 
Wskazówka: 
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 


