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TYTAN PROFESSIONAL 

HydroFIX Ragasztó 

A SZÍNTELEN HydroFIX egy általános, oldószermentes ragasztó, melyet főleg 
felszívóképes építőanyagokhoz ajánlanak a lakások, irodák és ipari épületek befejezési 
és felújítási munkálatai alatt. Alkalmas beltéri és kültéri használatra. Rugalmas, színtelen 
illesztést hoz létre. Kiváló tapadás a legtöbb tipikus építő- és befejezési munkáknál 
használt anyagokhoz, mint például a polisztirén, kerámialapok, fa, fém- és 
műanyagelemek, panelek és habok, ásványgyapot. 

ELŐNYÖK 

Színtelen illesztés  
Környezetbarát  
Nem gyúlékony formula 
Kiváló tapadó képesség az összes féle építési 
felületen 
Hőálló 
Erős, tartós kötést alkot 
Könnyen alkalmazható 
Vízálló 

TIPIKUS FELHASZNÁLÁSOK: 

Faanyagok és műanyagok bizonyos fajtáihoz 

Kazettákhoz (mennyezeti), gipszfelületekhez és 
függönykarnisokhoz 

Hő- és hangszigetelésekhez (beleértve a polisztirolt) 

Küszöbhöz és ablakpárkányhoz 

Díszítő és befejező munkálatoknál alkalmazott PVC-hez, 
polisztirolhoz és különböző fa-származékokhoz 

Lécek, panelek, valamint műanyag- és fatáblákhoz 

Gipszkazettákhoz, rozettákhoz és függönykarnisokhoz 
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MŰSZAKI ADATOK 

Képlékeny állapotban:   
Összetétel  akril diszperzió  
Szín és állag  színtelen paszta 

Sűrűség  kb. 1,0 g/cm3 

Alkalmazási hőm.:  +10oC és +30oC között 

Nyitott idő 
20-30 perc (a környezeti tényezőktől és az alap 
tulajdonságaitól függ) 

Teljes száradási idő legfeljebb 72 óra 

Kiadósság  200-300 g/m2 
Tűzveszélyesség  nem gyúlékony 

 

Megkötött állapotban 
 Szilárd maradvány  52% 

A megszáradt illesztés hőszigetelő 
képessége   -20oC és +60oC között 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Felület Előkészítés - Minden felületnek simának, tökéletesen tisztának, valamint por 
és minden egyéb szennyező anyagtól mentesnek kell lennie, mint például a rozsda vagy 
az olaj alapú termékek. Minden meglévő vakolatot el kell távolítani, annak érdekében, 
hogy a a kívánt tapadást érhessük el.. 

Alkalmazás - Miután a kinyomó csövet a megfelelő szélességűre levágtuk, vágjuk el a 
kartus kivezető nyílását, hogy megfeleljen a menetnek, majd csavarjuk fel a kinyomó 
csövet. Illesszük bele a kartust a kartuspisztolyba, majd vigyen fel pontokban vagy 
csíkokban ragasztót a felületek egyikére. Illessze össze a felületeket, majd válassza el 
őket ismét. Ne használjon több ragasztót annál, amit 20-30 percen belül be tudna fedni. 
Az egyik felületnek felszívóképesnek kell lennie. 

Javasolt előzetes tesztek elvégzése ragasztás előtt. 
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Tisztítás - A még képlékeny ragasztó vízzel eltávolítható Kizárólag mechanikus úton, 
száradás után. 

Megjegyzések - Kerülje a vízzel való érintkezést az elsődleges száradás során. 
Minden adat a 20 oC hőmérsékletre és az 50% relatív levegő páratartalomra vonatkozik. 
Egyéb esetekben, az időintervallumok változhatnak és egyúttal a ragasztó száradási 
ideje is. Ne használja PE, PP, Teflon és bitumenes felületeken. 

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ  

Termékkód Űrtartalom Csomagolás Db / karton Szabvány 
darabszám / 
euro-paletta 

 310ml Kartus 12 1440 
A garantált tárolási idő 12 hónap a gyártástól számítva, amennyiben zárt állapotban, eredeti kartusban 
tartotta. Tárolási hőmérséklet: +5oC to +30oC között száraz helyen, fagytól mentes.  

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK  
Végezze el az általános egészségügyi intézkedéseket. Az anyaggal kapcsolatos részletes információt 
megtalálhatja a Selena Co.-nál igénybe vehető Biztonsági Adatlapban.  S.A. 
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet, S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. 
Hulladékkal kapcsolatos intézkedések: A visszamaradt termékről és az üres kartusokról a hatósági 
előírások szerint kell megszabadulni. 

 
 
 
 
 
 
 

Ezen Műszaki Adatlap kiadásával az összes előző érvényét veszíti. 
Az itt felsorolt információk a Selena kutatásain alapszanak és pontosnak tekinthetők. Mivel a termék kezelésének, 
tárolásának vagy felhasználásának körülményeit és módszereit nem tudjuk ellenőrizni, ez az információ nem 
helyettesíthető a felhasználók által végzett tesztekkel, annak bebizonyítására, hogy a Selena termékek teljes 
mértékben megfelelőek speciális felhasználásra. A Selena kezességet vállal, hogy a termék megfelel a jelenlegi 
értékesítési specifikációnak. A Selena által vállalt garancia a vételár visszafizetésére, illetve a termékek cseréjére 
kizárólagosan akkor vonatkozik, ha az adott termékről bebizonyosodik, hogy nem felel meg azon tulajdonságoknak, 
amelyeket a Selena garantál. Selena Co. S.A. határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított, vagy hallgatólagos 
garancia-igényt, amely egy sajátos célnak, vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a 
felelősséget minden véletlenszerűen bekövetkezett vagy később bekövetkező kárért. A használatra vonatkozó 
utasításokat tilos úgy értelmezni, mint felbujtást bármely szabadalmi jog megszegésére. 


