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TYTAN PROFESSIONAL  
Abizol H aszfalt gumi alapozó keverék 
 

• A TYTAN PROFESSIONAL Abizol H egy a mély átitatást elősegítő és enyhén nedves felületeken 
használhatóságát fokozó, speciális adalékokat tartalmazó szintetikus gumival némileg módosított 
bitumenes keverék. Alapozónak fejlesztették ki bitumenes bevonatok és hevített alkalmazású 
kátránypapírok alá. Mérsékelt övi klímához ideális – a membránok nagyon ellenállóak fagy okozta 
repedéseknek (melyeket aszfaltozott utakon láthatunk), erősen tapadnak az aljzathoz és részlegesen 
elnyelik a felületi mozgásokat és hajszálrepedéseket. 

 
ELŐNYÖK 

� felhasználható enyhén nedves felületen is 
� mélyen áthatol az alapon 
� ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak 
 

TIPIKUS ALKALMAZÁSOK 
- beton aljzatok alapozása (pl. alapok) vízzáró réteggel való bevonatolás előtt 
- könnyű vízzáró szigetelésekhez  
- alapozás hevített alkalmazású kártánypapírok alá 

 
SZABVÁNYOK 
Megfelel a lengyel PN-B-24006:1997 normának 
A termék a Lengyel Kutatási és Engedélyeztetési Központ Megfelelősségi Tanusítványával rendelkezik. 
 
MŰSZAKI ADATOK 
Állaga Cseppfolyós 
Szín  Fekete 
Alkalmazási hőm. +5°C és +35ºC között 
Kezdeti száradási idő 6 óra 

Kikeményedés 12 óra 

Kiadósság 0,2-0,3 kg/m² 1 réteghez 
Rétegek száma: 2-3  
A Műszaki Adatok és a használati útmutató +23ºC ± 2ºC hőmérséklet és kb. 60%-os páratartalomra 
vonatkoznak. Az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb páratartalom meghosszabbíthatja a 
kikeményedési időt. 
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
A Felület Előkészítése: A felület nem lehet fagyott, dérrel borított, valamint állóvíz sem boríthatja. 
Távolítsa el a port, éles széleket és szennyeződéseket. Távolítsa el a rozsdát a fém elemekről. Töltse ki a 
hézagokat, a durva felületeket fedje el cementhabarccsal.  
  
Alkalmazás: Hidegen alkalmazza. Alaposan keverje fel használat előtt. Az első réteget dörzsölje be 
alaposan az alapba kefe vagy ecset segítségével. Vízzáró bevonat készítéséhez hordjon fel 2-3 réteget (a 
következő retag felvitele előtt várja meg, míg az előző teljesen megszárad) kefe, ecset segítségével vagy 
permetező módszerrel. 
 
Megjegyzés: Ne használja épületen belül. Szerves oldószereket tartalmaz – ne alkalmazza együtt habosított 
polisztirollal. 
  
Tisztítás: Tisztítsa benzinnel vagy szerves oldószerekkel. 
 
LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ 

EAN Kód Űrtartalom 

Szabvány 
darabszám / 

EURO 
paletta 

590 3518 05748 9 9 kg 44 
590 3518 05749 6 18 kg 33 
 
A garantált tárolási idő 12 hónap a gyártástól számítva, amennyiben zárt állapotban, eredeti tárolóedényben 
tárolva. 0ºC alatt is tárolható. A lejárat dátuma a csomagoláson található. 

Xi – irritáló hatású 

UN 1993 

SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ 

Szárazföldi: ADR: Osztály 3, PG III, UN 1993 

Tengeri: IMDG: Osztály 3, PG III, UN 1993 

Légi: ICAO / IATA-DGR: Osztály 3, PG III, UN 1993 

UN Szám: 1993   
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BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
Végezze el az általános egészségügyi intézkedéseket. Az anyaggal kapcsolatos részletes információt 
megtalálhatja a Selena Hungária Kft.-nél igényelhető Biztonsági Adatlapban.  
 
R10 Tűzveszélyes R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást 
okozhat S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad 
belélegezni  S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást S36/37 Megfelelő 
védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni S43 Tűz esetén használjunk homokkal oltandó. Víz használata 
tilos! S62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy 
a címkét 

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. 
 
 


