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Yüksek doldurma gücüne sahip, çökme ve akma yapmayan, kullanıma hazır bir yüzey 
macunudur. Kokusuzdur ve solvent içermez.  
 
Kullanılışı: 
PROBAU yüzey macunu, beton, tuğla duvar, sıva tabakaları, alçı ve ahşap üzerindeki 
hasarların ve çatlakların tek bir çalışma kapsamında düzeltilmesi veya 
doldurulmasında kullanılır. Tamamen kuruduktan sonra, piyasada satılan dispersiyon 
boyaların çoğu ile boyanabilir.  
 
Uygulama: 
Kullanmadan tüpü iyice ezin. PROBAU Yüzey macunu, kullanıma hazır olup, direkt 
uygulanabilir.  Malzeme, mümkün olduğunca, kabuk tutma süresi içinde ve daha 
yaşken çekilmelidir. Kuruduktan sonra malzeme, zımparalanabilir, delinebilir, 
kazınabilir, üzeri boyanabilir veya üzerine bir şey yapıştırılabilir. Her seferinde yakl. 
10mm macun tabakası sürülmelidir. 
 
Zemin: 
Zemin, temiz, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Zeminin üzerindeki kalkmış malzemeler (örn. duvar 
kağıtları gibi) ve kalkmış badanalar iyice temizlenmelidir. Çok gözenekli zeminler, 1 ölçek yüzey macunu ve 
2 ölçek sudan oluşan bir astar ile bir ön uygulamaya tabi tutulmalıdır. 
 
Önemli Notlar: 
PP, PE, Teflon, doğl taşlar, bitüm zeminler ve çok fazla su yükü altında bulunan bölgelerde kullanılmak 
üzere uygun değildir. 
 
İşlenebilirlik sıcaklığı: 
+5°C - + 40°C arası 
 
Kabuk tutma süresi: 
yakl. 10 – 15 dk. 
 
Sertleşme süresi: 
Tabaka kalınlığı, sıcaklık ve nem oranına göre değişir. 
 
Sarfiyat: 
Uygulama türü ve tabaka kalınlığına göre değişir. 
 
Depolama: 
Kuru ve don tehlikesi olmayan bir yerde saklanmalıdır (+5 derece selsiyus altında olmamalıdır).  
 
Renk tonu: 
Beyaz 
 
İçerik: 
250 ml 
 
Son kullanma tarihi: 
Açılmamış orijinal ambalajının içinde, üretim tarihinden itibaren 24 ay. Üretim tarihi ambalajın üzerinde yer 

almaktadır. 
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Tasfiye: 
Sadece tamamen boşaltılmış olan ambalaj kapları geri dönüşüme gönderilebilir.  
 
 
 
İçerik maddeleri: 
1,2-BENZİZOTİAZOL-3(2H)-ON içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bilgilendirme çağrı merkezi: +49 (0) 
541 601-601. 
 
Güvenlik uyarıları: 
Alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Çocuklardan uzak tutulmalıdır. Ürün işlenirken ve kururken yeterince 
havalandırma sağlanmalıdır. Ürün işlenirken, yemek yemek, bir şey içmek veya sigara içmekten 
kaçınılmalıdır. Göze veya cilde teması halinde, bol suyla yıkayın. Gıda maddelerinde veya içme suyu 
bulunan bölgelerde kullanılmak üzere uygun değildir. Başvuru üzerine güvenlik bilgi formu mevcuttur. 
 
Not: 
Uygulama ile ilgili hatalar ve bu hataların sonuçlarından şirketimiz sorumlu değildir. 
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   
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