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Kullanılışı:  
Kullanıma hazır, solvent içermeyen bağlayıcı malzeme. Astar olarak da 
kullanılabilir. PROBAU duvar için taş halı malzemesi ile birlikte kullanılır.  
 
Bağlayıcı malzeme olarak: Malzeme, PROBAU taş halı malzemesiyle 
karıştırıldığında, ışığa ve aşınmaya dayanıklı bir duvar kaplaması oluşur. İç ve 
dış mekanların duvar kaplamalarında kullanılabilir. Balkon, veranda ve 
merdivenlerin yukarıya doğru yükselen kenarlarında kullanılır.  
 
Astar olarak: Yapı malzemelerinden oluşan zeminleri sağlamlaştırır ve bir 
sonraki tabakalar için taşıma kapasitesi yüksek bir zemin oluşturur. Az kokuludur, kuruduğunda şeffaflaşır. 
Takımlar, çalışma biter bitmez hemen su ile yıkanmalıdır. 
 
Zemin:  
Zemin, sağlam, taşıma kapasitesine sahip, kuru, toz ve yapışmayı engelleyen maddelerden arındırılmış 
olmalıdır. Beton, sıva, alçı sıva, gözenekli beton vb. düz olmayan zeminlerde kullanılmak üzere uygundur; 
engebeli zeminler, ilk önce PROBAU macun ile tesviye edilmelidir. 
 
İşleme:  
Astar olarak kullanmak için, 0,5 kg malzemeyi temiz bir kovaya koyun.  Rulo veya fırça ile ince bir şekilde 
zemine sürün. Sadece, malzeme kabuk tutmaya başlayana kadar, PROBAU taş halı malzemesi ile 
işleyebileceğiniz kadar bağlayıcı malzeme sürün. Bağlayıcı malzeme olarak kullanmak için, malzemenin geri 
kalanını, PROBAU taş halı malzemesinin 20 kg'lık kovasının içine ekleyin ve yavaş çalışan bir karıştırıcı ile 
karıştırın. Her zaman PROBAU taş sağlamlaştırma duvar malzemesi ile birlikte uygulanır. Karışımı, bir 
perdah malası ile, yaklaşık 8 mm kalınlığında, daha önce uygulanan ıslak astarın üzerine sürün, eşit oranlı 
olacak şekilde dağıtın ve perdahlayın. Sürekli ıslak olan yerlerde kullanılmak üzere uygun değildir. Malzeme, 
tamamen kuruyana kadar sudan korunmalıdır. Malzeme, sadece +10 °C ila +30 °C arası işlenebilirlik 
sıcaklığında kullanılmalıdır. 
 
Sarfiyat:  
Astar olarak: Yaklaşık 1,75 m² büyüklüğünde bir alan için, 0,5 kg gereklidir. 
Bağlayıcı malzeme olarak: Yaklaşık 1,75 m

2
 büyüklüğünde bir alan için, 2,5 kg  gereklidir. 

 
Depolama:  
Kuru ve gerektiği gibi. 
 
Ambalaj:  
3 kg kova 
 
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   
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