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Silikon ve diğer yalıtım malzemeleri (örn. MS polimerler) için kullanıma 
hazır perdahlama malzemesi. Derzlerin; perdahlanabilirliğini iyileştirir ve 
daha güzel görünmelerini sağlar. Boya sistemleri ve plastikler üzerine 
uygulanmak üzere de son derece uygundur. Perdahlama malzemesi 
leke oluşturma tehlikesini minimuma indirir. Henüz uygulanmış taze 
yalıtım malzemelerinin rengini değiştirmez. 
 
Kullanılışı: 
PROBAU Fugen Finish perdahlama malzemesi, yalıtım malzemesi 
yüzeyine zarar vermeksizin, henüz doldurulmuş derz yüzeylerinin 
düzleştirilmesini sağlar. Sadece inceltilmeden kullanılmalıdır. 
 
Uygulama: 
PROBAU Fugen Finish, az miktarda, daha yaş olan yalıtım malzemesi 
ve perdahlama takımının üzerinde sıkılmalıdır.  Her zaman inceltilmeden 
ve kabuk oluşmadan önce uygulanmalıdır. Daha sonra yalıtım 
malzemesi, perdahlama takımı ile pedahlanmalıdır. Derzlerin kusursuz 
bir görüntüde olması için derz kenarlarına önce yapışkan bant 
yapıştırılmasını öneriyoruz.  Yapışkan bant, perdah işlemi biter bitmez 
sökülebilir. Derzlerin üzerinde perdah işlemi nedeniyle oluşan kalıntılar, 
bazı durumlarda kötü görüntülere (lekeler) neden olduklarından, kalıntı 
oluşturmamaya çalışılmalıdır. Fazla perdah malzemesi, kurumadan önce 
suyla temizlenmelidir.  
 
Önemli notlar: 
PROBAU Fugen Finish, yatay derzlerin çukurlarında toplanmamalıdır (leke oluşma tehlikesi). 
 
Perdah malzemesi, mermer ve doğal taş kaplamalarda çok dikkatli olunması gerekmektedir; çünkü, bu 
malzemelerin gözeneklerinden nüfuz edebilen perdah malzemesi, istenmeyen lekelere oluşturabilir. Bu 
nedenle, perdah malzemesi  kalıntıları, işlem biter bitmez temizlenmelidir. 
 
Kritik zeminlerde, bir uyumluluk testi yapılması önerilir. Yalıtımı malzemeleri perdahlanırken, ek olarak sabun 
veya deterjan kullanılması önerilmez. Bu maddeler, kirler için ek maddeler içerdiğinden, yalıtım malzemeleri 
ve derz görünümü üzerinde olumsuz etkili olurlar. 
 
Teknik özellikler: 
Kimyasal baz: sulu tensit çözeltisi 
Renk: Renksiz 

23°C’de viskozite (EN 12092): su inceliğinde 

Yoğunluk (EN ISO 2811-2): yakl. 1.000 g/l 
 
Depolama: 
Kuru ve don tehlikesi olmayan bir yerde saklanmalıdır (5 derece selsiyus altında olmamalıdır).  
 
Son kullanma tarihi: 
Açılmamış orijinal ambalajının içinde, üretim tarihinden itibaren 36 ay. Üretim tarihi ambalajın üzerinde yer 

almaktadır. 
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İçerik: 
250 ml 
 
Tasfiye: 
Sadece tamamen boşaltılmış olan ambalaj kapları geri dönüşüme gönderilebilir.  
 
Uygulama ile ilgili hatalar ve bu hataların sonuçlarından şirketimiz sorumlu değildir. 
 
Not: 
Ambalajın üzerindeki uyarıları dikkate alın. 
Burada verilen bilgiler, kapsamlı testler ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Bu bilgiler, tüm 
uygulamaları kapsamamaktadır. Bu nedenle, gerekmesi halinde, deneme amaçlı uygulamaların yapılmasını 
öneririz. Gelişmeler çerçevesinde yapılacak teknik değişiklik haklarımız saklıdır. Tüm diğer konularla ilgili 
olarak, Genel İşlem Şartlarımız geçerlidir. 

Gerekli diğer bilgiler için:  
Çağrı merkezi:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 

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


