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Uporaba:  
Tesnilni premaz za prhe PROBAU je zmes za zatesnitev brez topil, pripravljeno za uporabo, primerno za 
pleskanje, valjanje ter nanašanje. Premaz za zatesnitev prhe je v zgoščenem stanju neprepusten za vodo in 
dobro prenaša silikon. Pri obdelavi ima nevtralen vonj in se hitro suši. Za strokovno površinsko zatesnitev 
pod ploščicami in oblogami iz plošč v sanitarijah in vlažnih prostorih, na strani, ki je obrnjena k vodi. 
 
Tehnični podatki: 
Temperatura obdelave: najmanj + 5 °C 
Debelina suhe plasti: 0,8 mm 
Debelina mokre plasti 1,1 mm 
 
Podlaga:  
Podlaga mora biti trdna, nosilna, ravna ter brez olja, maščob, prahu ter neprekinjenih razpok. Na vpojne 
podlage (tesnilni premaz za prhe razredčen z vodo 1:1) nanesite predhodni premaz. Neravnosti je treba 
izravnati s PROBAU betonskim in korekturnim kitom še pred nanosom zatesnitve. 
 
Uporaba:  
Tesnilni premaz za prhe PROBAU pred uporabo dobro pretresite ter na debelo in enakomerno nanesite s 
plastičnim valjčkom ali z valjčkom iz ovčje kože, s čopičem ali z zidarskim čopičem v 2-3 plasteh. Preden 
nanesete naslednjo plast, se mora vsaka predhodna plast popolnoma osušiti. Na področjih z nevarnostjo 
razpok kot so vogali sten, stenske in talne povezave, cevni preboji itd. se priporoča vgradnja tesnilnega traku 
za prhe PROBAU in/ali zidnih cevnih manšet PROBAU. Po pribl. 2 urah sušenja lahko na tesnilni premaz za 
prhe nalepite keramične obloge z razteznim lepilom PROBAU. 
 
Napotek za nadaljnjo obdelavo: 
Po pribl. 2 urah sušenja lahko na tesnilni premaz za prhe nalepite keramične obloge z razteznim lepilom. 
 
Čiščenje delovnega orodja 
Orodja ter onesnažena mesta takoj po uporabi sperite z vodo. 
 
Čas sušenja: 
Čas sušenja znaša pri +20 °C in relativni 50-odstotni vlažnosti zraka pribl. 2 uri. 
 
Poraba:  
Glede na stanje površine pribl. 1-2 kg/m² (2- oz. 3-kratni premaz). 
 
Skladiščenje:  
suho in strokovno. 
 
Dobavna oblika: 
4-kg vedro 
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Napotek: 
Tehnični podatki se nanašajo na 20 °C/50 % relativne zračne vlage. 
 
Prosimo, upoštevajte varnostna navodila na vedru. 
 
Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Le-teh ni mogoče prenesti na vsak primer 
uporabe. Zato vam priporočamo, da po potrebi izvedete preizkuse uporabe. V okviru nadaljnjega razvoja si 
pridržujemo tehnične spremembe. Sicer pa veljajo naši splošni poslovni pogoji. 
 

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