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Gladilno sredstvo za silikon in druga tesnilna sredstva (npr. MS polimeri), 
pripravljena za uporabo. Izboljšajo očitno gladilnost za izboljšano optiko 
fug. Zelo dobra združljivost tudi z lakirnimi sistemi in umetnimi masami. 
Zmanjša nevarnost nastanka madežev gladilnega sredstva na minimum. 
Ne spremeni barve in ne izpere sveže obdelanih tesnilnih sredstev. 
 
Uporaba: 
Masa za zaključevanje fug znamke PROBAU je idealna za glajenje 
sveže obdelanih površin fug, pri tem pa ne vpliva na površino tesnile 
mase. Uporabiti samo nerazredčeno. 
 
Obdelava: 
Maso za zaključevanje fug PROBAU je treba varčno napršiti na vlažno 
tesnilno maso ter gladilno orodje. Uporabiti samo nerazredčeno in vedno 
pred začetkom tvorbe kožice. Nato je treba z gladilnim orodjem zgladiti 
tesnilno sredstvo. Za odlično optiko fug priporočamo, da naprej prelepite 
stranice fug z lepilnim trakom. Lepilni trak odstranite neposredno po 
glajenju. Preprečiti je treba ostanke gladilnega sredstva na sveže fuge, 
pod določenimi pogoji lahko to vodi do optičnih škodljivih vplivov 
(nastanka madežev). Odvečno gladilno sredstvo odstranite pred 
presušitvi s čisto vodo. 
 
Pomembni napotki: 
Pri ležečih fugah se masa za zaključevanje fug PROBAU ne sme nabrati 
v poglobljenih delih fuge (nevarnost nastanka madežev). 
 
Posebno previdnost je treba nameniti oblog marmorja in naravnega kamna, ker lahko gladilno sredstvo vdre 
v ta material preko por, kar povzroča neželene madeže. Zato nujno odstranite temeljito ostanke gladilnega 
sredstva neposredno po obdelavi. 
 
Priporočljivo je, da izvedete test združljivosti na kritičnih podlagah. Odsvetujemo dodatno uporabo mila ali 
sredstva za pomivanje pred glajenjem tesnilnih snovi. Kajti te snovi vsebujejo običajno dodatne snovi za 
čiščenje nečistoč, ki bi utegnili imeti negativne učinke na tesnilno snov ali optiko fug. 
 
Tehnični podatki: 
Kemična osnova: vodena raztopina površinsko aktivnih snovi 
Barva: brezbarvna 
Viskoznost pri 23 °C (EN 12092): kot z vodo razredčeno 
Gostota (EN ISO 2811-2): ca. 1000 g/l 
 
Skladiščenje: 
na suhem in zaščiteno pred zmrzali ( ne pod 5 °C)  
 
Rok trajanja najmanj do: 
V neodprti originalni embalaži 36 mesecev od datuma proizvodnje. Glej žig na embalaži. 
 
Vsebina: 
250 ml 
 
Odstranjevanje odpadkov: 
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Samo popolnoma izpraznjeno posodo je mogoče reciklirati.  
 
Za napake pri uporabi in njihove posledice ne prevzemamo jamstva. 
 
Napotek: 
Upoštevajte navodila na embalaži. 
Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Le-teh pa ni mogoče prenesti na vsak 
primer uporabe. Zato vam priporočamo, da po potrebi izvedete preizkuse uporabe. V okviru nadaljnjega 
razvoja si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb. Sicer veljajo naši splošni poslovni pogoji. 

Nadaljnje informacije preko:  
Direktne številke servisne službe:  0049 (0) 180/3 000 462   
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