
 
 
 
 
 
 
 
Masa mozaikowa 
 
Zastosowanie:  
Żwirki z kamienia naturalnego stosowane jako dodatek do masy mozaikowej 
PROBAU. Po zmieszaniu ze środkiem wiążącym do podłóg PROBAU bądź 
środkiem wiążącym do ścian PROBAU powstaje okładzina odporna na 
światło i ścieranie. Do ścian i posadzek wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
Żwirki z kamienia naturalnego są sztucznie zaokrąglone, umyte i wysuszone, 
co sprawia, że są szczególnie łatwe w użyciu. Wszystkie żwirki z kamienia 
naturalnego są barwione w masie. Nie tracą koloru i są odporne na warunki 
atmosferyczne. 
 
Masa mozaikowa PROBAU dostępna jest w sześciu kolorach. Chronić przed dziećmi. W przypadku 
połknięcia natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej. Pokazać opakowanie lub etykietę. Na jednej większej 
powierzchni stosować tylko zawartość wiader o tym samym numerze serii. 
 
Podłoże: 
Podłoże musi być twarde, mocne, nośne, suche i wolne od kurzu i innych substancji zmniejszających 
przyczepność. Nierówne podłoża należy uprzednio wyrównać. Podwyższona wilgotność powietrza może 
spowodować powstawanie skroplin na podłożu. Ta warstwa wody musi zostać całkowicie wysuszona. 
 
Sposób użycia: 
W przypadku użycia jako okładzina podłogowa zawartość wymieszać wraz ze środkiem wiążącym do podłóg 
PROBAU za pomocą mieszadła wolnoobrotowego. W przypadku użycia jako okładzina ścienna zawartość 
dobrze wymieszać wraz z preparatem do ścian PROBAU i środkiem wiążącym do ścian PROBAU. 
Narzędzia odpowiednio umyć natychmiast po zakończeniu nakładania. 
 
Zużycie: 
20 kg masy mozaikowej PROBAU wystarcza do pokrycia powierzchni około 1,75 m². 
 
Składowanie:  
W suchym miejscu i w prawidłowy sposób. 
 
Forma dostawy: 
Żwirki dunajskie:   2–4 mm, wiadro 20 kg 
Żwirki marmurowe różowe zmieszane:  2–4 mm, wiadro 20 kg 
Żwirki marmurowe brązowe zmieszane:  2–4 mm, wiadro 20 kg 
Żwirki marmurowe beżowe:   2–4 mm, wiadro 20 kg 
Żwirki marmurowe szare:   2–4 mm, wiadro 20 kg 
Żwirki marmurowe mglisto-szare:  2–4 mm, wiadro 20 kg 
 
Wskazówki: 
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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