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Zelo kakovostno lepilo brez topil na akrilno disperzijski osnovi za notranjo uporabo . 
 
Namen uporabe: 
Montažno lepilo eco PROBAU je primerno za lepljenje letev podstavkov, mavca, ivernih 
plošč, mavčnih plošče, polistirenih in vlaknastih cementnih plošč.  
 
Obdelava: 
Odrežite kapico na zgornjem koncu kartuše pred navojem. Konico kartuše odvijte in jo 
odrežite poševno ustrezno k želeni debelini iztisnjenega materiala. (odprtina najmanj Ø 
5 mm) Obdelajte montažno lepilo eco PROBAU z ročno potisno pištolo ali pnevmatično 
pištolo. Lepilo nanesite z enakomerno debelimi prameni ali po kapljicah. Lepilo nanesite 
vedno na kotnih točkah in vzdolž robov. Pri ploskovnem lepljenju nanesite lepilo npr. z 
nazobčano lopatico tanko in enakomerno na eni strani. Material neposredno montirajte in 
ga močno pritisnite ali potrkajte. Po potrebi ga podprite ali fiksirajte. Nizke temperature in 
mokre podlage upočasnijo strditev. Zaradi številnih možnosti uporabe je načeloma dobro, da 
izvedete prej poskuse. Nemudoma odstranite odvečno lepilo. Strjene mase lepila je mogoče odstraniti samo 
mehanično. Enako velja za orodja. 
 
Podlaga: 
S podlage / oprijemalne površine temeljito odstranite prah, nepritrjen material, tapete, mast, vosek in 
nesprijete premaze. Gladke površine naredite hrabre, medtem ko je treba močno vpojne podlage, kot je npr. 
omet, beton, celičast beton itd., predhodno obdelati z mešanico iz 1/5 lepila/vode. 
Napotek: Da je mogoče zagotoviti strditev lepila, mora biti podlaga ali material, ki je namenjeno za lepljenje, 
vpojno. Umetne mase, ki zavračajo oprijem, kot npr. polietilen, teflon in bituminozne podlage so neprimerne 
kot prijemalna podlaga. 
 
Poraba: 
Zadostuje za pribl. 16 m lepilnih trakov pri 5 mm odprtini šobe. 
 
Temperature obdelave: 
od +5 °C do +40 °C (optimalno od +5 °C do +20 °C). 
 
Odpornost proti škodljivim vplivom spreminjajoče se temperature: 
pribl. od -20 °C do +80 °C. 
 
Maksimalna končna trdnost: 
po pribl. 72 urah. 
 
Začetna adhezija: 
pribl. 150 kg/m² 
 
Odziv na ogenj: 
Razred E 
 
Standardi in kontrole: 
GEV-Emi koda EC 1plus; certificiran od TÜV Rheinland 
Druge informacije k izjavi o lastnostnih so na voljo na straneh www.probau.eu 
 
Skladiščenje: 
na hladnem, suhem in zaščiteno pred zmrzali  
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Rok trajanja najmanj do: 
V neodprti originalni embalaži 24 mesecev od datuma proizvodnje, glej odtisnjen žig. 
 
Vrsta embalaže: 
Kartuša, 450 g 
 
Barvni odtenki: 
bel  
 
Odstranjevanje odpadkov: 
V recikliranje oddajte samo popolnoma izpraznjene posode. Ostanki materiala lahko oddate pri lokalnih 
mestih za odstranjevanje problematičnega odpadka. Ključ odpadka AVV: 080410 
 
Sestavine: 
lahko vsebuje sledi isotiazolinona. Lahko povzroči alergične reakcije. Svetovanje pod dežurno servisno 
telefonsko številko: +49 541 601-601.  
 
Varnostna opozorila: 
Hraniti izven dosega otrok. Pri obdelavi in sušenju temeljito prezračiti. Med obdelavo ne jesti, piti in ne kaditi. 
Pri stiku z očmi ali kožo takoj izpirati z obilo vode. Ni primerno za območja, kjer so živila ali je pitna voda. 
Varnostni list je na voljo po povpraševanju. 
 
Napotek: 
Za napake pri uporabi in njihove posledice ne prevzemamo jamstva. 
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   
 
BAHAG AG BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Poštni predal 100561 Sägetstrasse 5 Poštni predal 4000 Škorpi Kora 27 

D-68005 Mannheim CH-3123 Belp/Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


