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Zelo kakovostna, enokomponentna, elastična fugirna tesnilna masa na silikonski bazi 
(zamrežena s kisom) za notranjo in zunanjo uporabo. Za notranjo in zunanjo uporabo. Brez 
kositra in z nizko emisijo škodljivih snovi 
 
Namen uporabe: 
Silikon eco za kuhinje in kopalnice znamke PROBAU je primeren za zatesnitev fug na 
področju sanitarij in vlažnih prostorih, kot je npr. zatesnitev pri akrilnih kadi, pršnih kadi, 
umivalnikih in stenah, obloženimi s ploščicami, zatesnitve robov talnih oblog in ploščic. Za 
zatesnitev priključnih območij, območij dilatacij in kotnih fug v kuhinji  ter pri pomivalnih koritih in 
na območju kuhinjskega pohištva. Tesnilna fugirna snov ima dobro sprijemljivost na številnih 
podlagah, kot so stekla, glazirane površine, emajli, porcelan in ploščice. Za trajno tesnjenje fug 
za akrilno kopalno kad in kadi za tuš uporabite predhoden premaz s silikonskim predhodnim 
premazom PROBAU. 
 
Obdelava: 

1. Potegnite dol zaporno kapico. 
2. Odlomite varovalno vezico in jo potegnite stran. 
3. Zavrtite dozirno glavo do želenega pritiska v smeri MAX 
4. Za iztiskanje materiala pritisnite dozirni vzvod 
5. Po končani uporabi zavrtite v smeri MIN. Odstranite morebitne ostanke produkta na konici 

šobe in namestite nazaj zaporno kapico. 
 
Silikon eco za kuhinje in kopalnice znamke PROBAU vbrizgajte v fuge, pri tem pa pazite da ne nastanejo 
votlinice. Globlje fuge zapolnite z ustreznim penastim materialom. Silikonsko tesnilo lahko zgladite z 
ustreznim orodjem in z materialom za zaključevanje fug znamke PROBAU, preden se začne tvoriti kožica. 
Nizke temperature in mokre podlage upočasnijo strditev. Odvečno tesnilo in lepilne trakove nemudoma 
odstranite po izgladitvi. Strjene fugirne mase je mogoče odstraniti samo mehanično. Enako velja za orodja. 
Navodila: ni premazljiv Silikon eco za kuhinje in kopalnice znamke PROBAU ni primeren za uporabo na 
betonu, naravnem kamnu, svincu, bakru, pocinkanem jeklu. Ne uporabljajte ga za sestavo akvarija. Deluje 
korozivno na kovine. 
 
Podlaga:  
S podlage / oprijemalne površine temeljito ostranite prah, nepritrjen material, tapete, mast, vosek in 
nesprijete premaze. Gladko površine prej naredite hrapave in oprijemalne površine, ki imajo močno vpojno 
podlago, je treba nujno prej obdelati ali utrditi z osnovnim silikonskim premazom oziroma materialom za 
zaključevanje fug. 
Napotek: Umetne mase, ki zavračajo oprijem, kot npr. polietilen, teflon in bituminozne podlage so 
neprimerne kot prijemalna podlaga. 
 
Poraba: 
Zadostuje za pribl. 5-6 m pri 6 x 6 mm široki in globoki fugi.  
 
Čas in temperatura obdelave in strjevanja: 
od +5 °C do +40 °C (optimalno od +5 °C do +20 °C). Strjevanje: 2 mm/na dan (zaradi oddajanja vode) 
 
Odpornost proti škodljivim vplivom spreminjajoče se temperature: 
pribl. od -40 °C do +180 °C. 
 
Dopustna skupna deformacija: 
25 % 
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Odziv na ogenj: 
Razred E 
 
Standardi in kontrole: 
Preverjen v skladu s standardom EN 15651 – 1. del: F-INT-EXT-CC; 2. del: Glas G-CC-20LM; 3. del: 
Sanitarno: S-XS 1 
GEV-Emi-koda EC 1plus 
Druge informacije k izjavi o lastnostnih so na voljo na straneh www.probau.eu 
 
Skladiščenje: 
na hladnem, suhem in zaščiteno pred zmrzali  
 
Rok trajanja najmanj do:  
V neodprti originalni embalaži 18 mesecev od datuma proizvodnje, glej odtisnjen žig. 
 
Vrsta embalaže: 
200-ml kartuša, napolnjena pod tlakom 
 
Barvni odtenki: 
presojen, bel, siv  
 
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: 
Vsebuje biocidne/fungicidne aktivne snovi (2-oktil-2H-isotiazol-3-on). Lahko povzroči alergične reakcije. 
Svetovanje pod dežurno servisno telefonsko številko: +49 (0) 541 601-601. 
 
 
Varnostna opozorila: 
Lahko povzroči alergične reakcije. V primeru potrebe po zdravniškem nasvetu, pripravite embalažo ter 
etiketo. Hraniti izven dosega otrok. Ne dopuščati, da pride v stik z očmi, kožo ali oblačili. Uporaba samo v 
dobro prezračenem prostoru. Varnostni list je na voljo po povpraševanju. 
 
 
Pozor: 
Posoda je pod tlakom: Pri segrevanju se snov lahko raznese. Če je potrebna zdravniška pomoč, imejte 
pripravljeno embalažo ali etiketo z označbo. Pred uporabo preberite etiketo z oznako. Držati ločeno od 
vročine, vročih površin, isker, odprtih plamenov ter drugih vrst virov vnetišča. Ne kaditi. Ne preluknjajte ali 
sežigajte je, niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljajte temperaturam nad 
50 °C/122 °F.  
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Napotek: 
Zamreži kis. (med strjevanjem pride do odcepitve ocetne kisline) 
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 


