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• Fazla toz oluşturmaz 

• Yüksek oranda esneklik 

• %30'a varan oranlarda daha yüksek verimlilik 

• Büyük boyutlu sert seramik (stoneware) ve ince seramiklerde kullanılmak üzere uygunluk  

• İnce/orta yatak harcı 

• İç ve dış mekan duvarları ve döşemelerinde kullanabilme imkanı 

• Fayans üzeri fayans işlerinde kullanabilme olanağı 

• Döşemeden ısıtma sistemlerinde kullanılabilme imkanı 

• Anhidrit şap/dökme asfalt üzerinde de kullanabilme olanağı  

 
 
Kullanılışı: 
PROBAU süper yapıştırıcı, son derece esnek kullanım imkanları sunan, çok az miktarda toz çıkaran, bir ince 
 
ve orta yatak harcıdır. Sıradan fleks yapıştırıcılara kıyasla, % 30'lara varan oranlarda daha fazla verimlidir. 
Süper fleks yapıştırıcı, yüksek yapıştırma gücü ve uzun uygulama süresi ile (yaklaşık 30 dakika), özellikle 
 
duvar ve döşemelerde kullanılan büyük boyutlu sert seramik (stoneware) ve ince seramiklerde kullanılmak 
 
üzere uygundur. Yapıştırıcı ile, duvarlara maks. 2500 x 1250 mm ve döşemeye maks. 600 x 1200 mm 
boyutlu fayanslar döşenebilir. Zeminin düzgünlüğü dikkate alınmalıdır. Beton, sıva, anhidrit şap, dökme 
asfalt, tuğla duvar, alçı levha, hafif betonun üzerine yapışır ve fayans üzeri fayans uygulamaları için 
uygundur. Döşemeden ısıtma sistemleri, balkonlar ve cephe uygulamalarında kullanılmak üzere de 
uygundur. İç ve dış mekanlarda kullanılabilir. Sertleştikten sonra dona ve suya dayanıklıdır. DIN EN 12004'e 
uygun olarak C2TE sınıfına sahiptir. DIN EN 12002'e uygun olarak S1 sınıfına sahiptir. Süper fleks yapıştırıcı 
az kromatlıdır. 
 
Zemin:  
Zemin, yük taşıma kapasiteli, kuru, temiz, yağdan, tozdan ve boyadan arındırılmış ve şekli bozulmayacak 
özellikte olmalıdır. Boşta duran parçalar uzaklaştırılmalıdır. Yüksek oranda emici özelliklere sahip olan 
zeminlere, ilk önce PROBAU yapışma emülsiyonu uygulanmalıdır. Emici olmayan pürüzsüz zeminler 
(örneğin; eski fayans kaplamalar), uygulamadan önce iyice temizlenmelidir. Zeminde, deterjan kalıntıları 
bulunmamalıdır. Uygulama zeminine daha önce PROBAU kuvars zemin malzemesinin uygulanması önerilir.  
 
Uygulama: 
Uygulama: 20 kg PROBAU süper fleks yapıştırıcıya yaklaşık 7,2 l temiz su ekleyerek, topaksız bir harç 
oluşana kadar sürekli karıştırın. Malzemeyi; yaklaşık 3 dakika kadar olgunlaştıktan sonra, şöyle bir karıştırın 
ve yaklaşık 4 saat sonra uygulayın. Sertleşmiş olan malzemeyi suyla inceltmeyin veya sertleşmiş 
malzemeye kuru toz karıştırmayın. Yapıştırma harcını, uygun bir dişli mala ile zemine sürün ve kaplama 
malzemesinin her tarafına temas edip yapışacak şekilde bir kararda tarayın. Fayansları, sadece taze 
yapıştırıcıyla yapıştırın. Sürekli ıslak olan hacimlerde (yüzme havuzu, veranda, Balkon vb.) ve büyük boyutlu 
fayanslar yapıştırılırken boşluk oluşmamasına dikkat edilmelidir. Bunun için, karolar veya fayansların arka 
yüzlerine de yapıştırıcı sürülmelidir (buttering-floating yöntemi). Büyük boyutlu fayans ve karolarda duvardaki 
konumu sabitlemek için takozlarla çalışmak gerekir. Kaplamalar döşemeden ısıtma sisteminin üzerine 
yapıştırılmadan önce, döşemeden ısıtma sisteminin kapatılması gerekmektedir. Döşeme ortam sıcaklığına 
ulaştığında malzeme uygulanabilir. Hava, malzeme ve ortam sıcaklığına bağlı olarak, duvar fayansları 
yaklaşık 12 saat ve döşeme fayansları yaklaşık 24 saat sonra derzlenebilir. Yapıştırma harcın kuruma süresi 
büyük boyutlu fayans ve karolarda ve yapıştırmada daha fazla malzeme kullanıldığında daha uzun olabilir. 
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Yapıştırıcı, +5 °C'nin altında kalan hava, malzeme ve zemin sıcaklıklarında işlenmemelidir. Taze harç, çok 
hızlı kuruma, donma ve yağışlara karşı korunmalıdır. 
 
Depolama: 
Kuru ve gerektiği gibi. 
 
Sarfiyat:  
Sarfiyat, fayans formatı veya tabaka kalınlığına (diş) göre değişmektedir: 
 

Format Diş Sarfiyat 

Mozaik   3 x   3 x   3 mm yakl. 0.9 kg/m² 

Fayanslar   4 x   4 x   4 mm yakl. 1.2 kg/m² 

Arkası profilli   6 x   6 x   6 mm  1.8 kg/m² 

Orta yatak harcı olarak   8 x   8 x   8 mm  2.4 kg/m² 

 
 
 
Ambalaj: 
20 kg torba 
 
 
Not: 
Teknik bilgilerde, 20 °C / % 65 nispi hava nemi oranı baz alınmıştır. 
 
Torbanın üzerindeki güvenlik uyarılarını dikkate alınız. 
 
Bu ürün çimento içerdiğinden, nem/su ile alkali reaksiyon gösterir. Bu nedenle, cilt ve gözler korunmalıdır. 
Cilde temas ettiğinde, sadece su ile yıkanmalıdır. Ürünün gözle temas etmesi durumunda, hemen bir göz 
doktoruna müracaat edilmelidir. Konuyla ilgili olarak torbanın üzerindeki yazıyı da okuyun. 
 
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 


