
 

 

 

 

 

 

 

 

Probau Mutfak ve Banyo Silikonu eco 200ml 

 
 
  

 www.probau.eu 
 

 En son güncelleme tarihi: Mart 2017 – 1 – PKÜBASIE 200 

 

Üstün nitelikli, tek komponentli, çok düşük oranda büzüşme davranışına sahip, silikon bazlı, 
elastik derz yalıtım malzemesi (asetik asit kürlemeli). İç ve dış mekanlarda kullanılmak üzere 
uygundur. Çinko içermez ve düşük emisyonludur. 
 
Kullanım amacı: 
Probau Mutfak ve Banyo Silikonu eco, akrilik küvetler, duş tekneleri, lavabolar, fayanslı duvarlar, 
parke kenarları ve fayansların kenarları gibi sıhhi alan ve ıslak zemin derzlerinin yalıtılmasında 
kullanılır. Evyeler, mutfaklar ve mutfak mobilyalarının bağlantı, genleşme ve köşe derzlerinin 
yalıtılmasında kullanılır. Derz yalıtım malzemesi cam, camlı yüzeyler, emaye, porselen, fayans 
gibi birçok yüzeye tutunur. Akrilik banyo küveti ve duş teknesi bölgelerinin kalıcı bir şekilde 
yalıtılabilmesi için, ürün uygulanmadan önce,  PROBAU Silikon astar kullanılmalıdır. 
 
Uygulama: 

1. Kapağı çekip, çıkarın. 
2. Emniyet dilini kırın. 
3. Dozlama başlığını, MAX yönüne doğru çevirerek istediğiniz basınca kadar getirin. 
4. Malzemenin çıkması için dozlama koluna basın 
5. Kullandıktan sonra MIN yönüne doğru çevirin. Meme ucundaki ürün kalıntılarını temizleyin ve kapağı 

kapatın. 
 
PROBAU Mutfak ve Banyo Silikonu eco, hiç boşluk bırakılmadan derzin içine sıkılmalıdır.  Derin derzlerin 
arkaları, uygun bir köpük malzeme ile doldurulmalıdır. Silikon yalıtım malzemesi, kabuk tutmadan önce, 
uygun bir takım ve PROBAU Fugen-Finish kullanılarak düzleştirilebilir. Düşük sıcaklıklar ve ıslak zeminler, 
ürünün sertleşmesini geciktirir. Yalıtım malzemesi fazlalıkları ve yapışkan bantlar, düzleştirme işleminden 
hemen sonra uzaklaştırılmalıdır. Sertleşen derz dolguları, sadece mekanik olarak temizlenebilir. Aynı durum, 
takımlar için de söz konusudur. 
Açıklamalar: Üzerine boya sürülemez. PROBAU Mutfak ve Banyo Silikonu eco, beton, doğal taş, kurşun, 
bakır ve galvanize çelik üzerine uygulanmak üzere uygun değildir. Akvaryumlarda kullanılmamalıdır. Metaller 
üzerinde korosif etkilidir. 
 
Zemin:  
Zeminin / yapışma zeminin üzerinde bulunan toz, dökme malzeme, duvar kağıtları, yağ, parafin ve kalkmış 
boyalar, iyice temizlenmelidir. Pürüzsüz yüzeyler pürüzlendirilmeli; çok emici özellikteki zeminler, Silikon 
Primer ile bir ön uygulamaya tabi tutulmalı ve güçlendirilmelidir. 
Not: Örn. polietilen, teflon ve bitüm içeren zeminler ve plastikler gibi yapışma özellikleri kötü olan plastikler, 
zemin olarak kullanılmak üzere uygun değildir. 
 
Sarfiyat: 
6 x 6  mm genişliğinde ve derinliğinde bir derzde, yaklaşık 5-6 m.  
 
İşlenebilirlik / katılaşma süresi ve sıcaklıkları: 
+5°C ila +40°C arası (optimum +5°C ila +20°C arası). Sertleşme: 2 mm/gün (su vererek)  
 
Sıcaklık dayanımı: 
Yakl. -40°C ila +180°C arası. 
 
İzin verilebilir toplam deformasyon: 
% 25 
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Yangın tutumu: 
Sınıf E 
 
Standartlar ve testler: 
EN 15651 – Bölüm 1’e göre test edilmiştir: F-INT-EXT-CC; Bölüm 2: Cam G-CC-20LM; Bölüm 3: Sıhhi alan: 
S-XS 1  
GEV-Emicode EC 1plus 
Performans beyanı ile ilgili daha geniş bilgi için: www.probau.eu 
 
Depolama: 
Soğuk, kuru, don tehlikesi olmayan bir yerde depolanmalıdır.  
 
Son kullanma tarihi:  
Açılmamış orijinal ambalajının içinde, üretim tarihinden itibaren 18 ay. Üretim tarihi ambalajın üzerinde yer 
almaktadır. 
 
Ambalaj: 
200ml Kartuş 
 
Renk tonları: 
Transparan, beyaz, gri  
 
Tasfiye: 
Ürünün ambalajını, geri dönüşüme göndermeden önce tamamen boşaltın. Malzeme kalıntıları, yerel sorunlu 
atık tasfiyesi noktalarına teslim edilebilir. Atık Listesi Yönetmeliğine göre atık kodu 080410 
 
İçerik maddeleri: 
Biyosit/Fungisit etken maddeler içerir 
(2-Oktil-2H-isotiazol-3-on) Alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bilgilendirme çağrı merkezi: +49 (0) 541 601-
601. 
 
Güvenlik uyarıları: 
Alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Doktora müracaat ederken, ambalaj veya ürün etiketini hazır bulundurun. 
Çocuklardan uzak tutulmalıdır. Göz, cilt veya giysilere temasından kaçınılmalıdır. Ürün, sadece iyi 
havalandırılan yerlerde kullanılmalıdır. Başvuru üzerine güvenlik bilgi formu mevcuttur. 
 
Dikkat: 
Kap basınç altındadır: Isındığında patlayabilir. Doktora müracaat ederken, ambalaj veya ürün tanım etiketini 
hazır bulundurun. Ürünü kullanmadan önce ürün tanım etiketini okuyun. Yüksek sıcaklıklar, çok sıcak 
yüzeyler, kıvılcımlar, açık alev ve başkaca tutuşturucu kaynaklardan uzak tutulmalıdır. Sigara içmeyin. Kabı, 
kullandıktan sonra dahi delmeyin veya yakmayın. Güneş ışınlarından koruyun. 50 °C /122 °F üzeri 
sıcaklıklara maruz bırakmayın.  
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Not: 
Asetik asit kürlemelidir. (Sertleşme sırasında asetik asit parçalanması gelişir) 
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. 

 


