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Kullanılışı:  
PROBAU duş yalıtım astarı, solvent içermeyen, kullanıma hazır, fırça, rulo ve spatula ile uygulanabilen bir 
yalıtım malzemesidir. Duş yalıtım astarı, prizlendikten sonra, su geçirmez ve silikon uyumludur. Uygulandığı 
sırada koku yapmaz ve hızlı kurur. Fayanslar, sıhhi alanlar ve ıslak hacimlerin karo döşemeleri altında kalan 
ve suya bakan yüzeylerin gerektiği gibi yalıtılmasında kullanılır. 
 
Teknik Veriler: 
İşlenebilirlik sıcaklığı: minimum + 5 °C 
kuru tabaka kalınlığı: 0,8 mm 
Islak tabaka kalınlığı:  1,1 mm 
 
Zemin:  
Zemin; sağlam, yük taşıyabilir kapasitede, düz ve sıvı yağ, katı yağ, tozdan arındırılmış olmalı ve üzerinde 
yekpare çatlaklar bulunmamalıdır. Emici özelliklere sahip zeminlere, uygulamadan önce, 1:1 su ile inceltilmiş 
duş yalıtım macunu sürülmelidir. Düzensizlikler, yalıtım uygulanmadan önce, PROBAU beton ve tamir 
macunu ile tesviye edilmelidir. 
 
İşleme:  
PROBAU duş yalımım astarını kullanmadan önce iyice karıştırın ve plastik veya koyun yünü rulo, fırça veya 
duvar kağıdı fırçası ile 2-3 kat bolca ve eşit oranlı sürün. Bir sonraki kat sürülmeden önce, her kat, iyice 
kurumuş olmalıdır. Duvar köşeleri, duvar ve döşeme bağlantıları, boru geçişleri gibi çatlak tehlikesi olan 
yerlerde, PROBAU duş yalıtım bandı ve/veya PROBAU duvar boru manşetleri kullanılması önerilir. Yaklaşık 
2 saat kadar kuruduktan sonra, PROBAU duş yalıtım astarının üzerine, PROBAU fleks yapıştırıcı ile, 
seramik kaplamalar yapıştırılabilir. 
 
İzleyen çalışmalarla ilgili not: 
Yaklaşık 2 saat kadar kuruduktan sonra, duş yalıtım astarının üzerine, fleks yapıştırıcı ile, seramik 
kaplamalar yapıştırılabilir. 
 
Takımların temizlenmesi: 
Kullanıldıktan hemen sonra takımlar ve kirli yerler suyla temizlenmelidir. 
 
Kuruma süresi: 
+ 20 °C ve % 50 nispi nem oranında yaklaşık 2 saat. 
 
Sarfiyat:  
Yüzeyin özelliklerine göre, yaklaşık 1-2 kg/m

2
 (2 veya 3 kat sürüldükten sonra). 

 
Depolama:  
Kuru ve gerektiği gibi. 
 
Ambalaj: 
4 kg kova 
 
 
Not: 
Teknik bilgilerde, 20 °C / % 50 nispi hava nemi oranı baz alınmıştır. 
 
Lütfen, kovanın üzerinde yer alan emniyet uyarılarını dikkate alınız. 
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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 


