
 
 
 
 
 
 
 

Vezivno sredstvo za tla 
 
Uporaba:  
Vezivo brez topil pripravljeno za takojšnjo uporabo pri uporabi preproge iz 
kamenčkov PROBAU. Pri mešanju s preprogo iz kamenčkov PROBAU 
nastane proti svetlobi in drgnjenju odporna talna obloga. Se uporablja za 
betonska tla, estrihe in talne ploščice, za notranjo in zunanjo uporabo.  
 
Podlaga: 
Podlaga mora biti ravna, trdna, nosilna, suha in brez snovi, ki zmanjšujejo 
sprijemljivost. Vpojne podlage predhodno obdelajte s talnim grundiranjem za 
kamenčke PROBAU. Nevpojne podlage, kot je npr. stara obloga iz ploščic, 
opremite s posebno zribano izravnalno maso iz posebnega tesnila PROBAU. 
Po tem nanesite preprogo iz kamenčkov PROBAU tako, kot je opisano spodaj. 
 
Uporaba: 
Celotno vsebino izlijte v vedro preproge iz kamenčkov PROBAU ter zmešajte z mešalnim orodjem pri majhni 
hitrosti. Po tem imate na voljo pribl. 75 minut za obdelavo. S pomočjo lopatice porazdelite mešanico na 
grobo v priporočani debelini 8 mm na predhodno pripravljeno podlago, po tem zgostite z zidarsko gladilko. 
Po pribl. 8 urah je talna površina pazljivo prehodna, po pribl. 2 dneh je strjena in obremenljiva. Svež material 
je potrebno vse do popolne strditve zaščititi pred vlago. Orodje takoj po obdelavi očistite z običajnim 
razredčilom. Uporabljajte samo pri temperaturi obdelave od +10 °C do +30 °C. 
Ni primerno za trajno mokra mesta (kot npr. za prho). 
 
Poraba: 
1 kg vezivnega sredstva za tla PROBAU zadostuje za pribl. 20 kg preproge iz kamenčkov PROBAU (pribl. 
1,75 m²).  
 
Skladiščenje:  
suho in primerno.  
 
Dobavna oblika: 
1-kg pločevinka 
 
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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