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MŐSZAKI ADATLAP 

 Fal- és betonjavító 
 
 

A  Fal- és betonjavító kiváló minıségő, egykomponenső, képlékeny-rugalmas tömítı, mely 
szemcsés szerkezetével illeszkedik a fal- és betonfelületekhez. Kis igénybevételnek, alacsony 
nyomásnak kitett hézagok tömítésére, repedések kitöltésére javasolt, kültéren és beltéren egyaránt. 
Kitőnıen tapad a legtöbb építıanyaghoz: 
- betonhoz,  
- vakolathoz,  
- téglához,  
- fához,  
- cementhez, 
- azbeszt cement anyagokhoz. 
 
ELİNYEI 

� Szemcsés felülető fuga 
� Festhetı 
� Kötés után vízálló 
� Vízzel feltakarítható 
� Széleskörő építıipari felhasználás 
� Kit őnıen tapad a legtöbb porózus anyaghoz 
� Nedves porózus felületen is alkalmazható 
� Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas 
� Szagtalan 
� Felhasználásra kész 
� Nagyon könnyő használni 

 
TIPIKUS FELHASZNÁLÁSI MÓDOK  

� dekorációs gipszelemek, stukkók, beton, fal és vakolat repedéseinek javítása 
� gipszkarton technológiában illesztések tömítése 
� vakolatok apróbb hibáinak festés elıtti javítása 
� repedések feltöltése, tömítése falakban, falazott korlátokban, párkányokon 
� ajtó- és ablakkeretek tömítésére 
� gázbetonok tömítése 
� kis mozgású szerkezeti illesztések tömítésére tégla, beton, gerenda, stb. között. 
 

NORMÁK 
A  Fal- és betonjavító megfelel az ISO 11600 szabvány F típusú 7,5 osztályú tömítıkre 
vonatkozó elıírásoknak. 
 
TECHNIKAI ADATOK 
Állag:    paszta 
Kapható színek:  fehér 
Fajsúly:   1,7 g/cm3 
Hıállóság:   -100C és +800C között 
Felhasználási hımérséklet: +7 0C és + 400C között 
Kötési idı: kb. 1 mm/nap, a tömítés vastagságától, a hımérséklettıl és a 

páratartalomtól függıen. 
Bırösödési idı: max. 20 perc 
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 

Tömítés mérete : A  Fal- és betonjavító termékkel tömítendı fuga szélessége 6 és 24 mm 
között legyen, és kb. 12-szer akkora legyen, mint a várható mozgás. A fuga mélysége 6 és 9 mm közé 
essen. A fuga mérete nem lehet nagyobb 12mm x 12mm-nél. Ha a fuga mérete meghaladja a 12mm-t, 
TYTAN Hézagkitölt ı profil  használata javasolt. 
Felület el ıkészítése : A tömítendı felület legyen tiszta, por-, olaj-, zsiradék-, bitumen- és jégmentes. 
A fémfelület legyen ép. Távolítsunk el minden régi anyagmaradványt, különösen a málló, és nem 
tökéletesen tapadó fedırétegeket. Tisztítsuk meg és zsírtalanítsuk a felületet acetonnal, 
izopropanollal, etilalkohollal (fémek, üveg esetén), vagy általános tisztítószerrel (mőanyagok esetén). 
Hogy a tömítés szélei tiszták maradjanak, fedjük le a tömítendı felületekhez kapcsolódó területet 
TYTAN Fedıszalaggal . Ismeretlen felületeknél elızetesen végezzünk tesztet.  
Használat:  Vágjuk le a csavarmenetes kartus tetejét. Csavarjuk rá a kinyomócsövet, és vágjuk le a 
végét a rés szélességének megfelelı szögben. Helyezzük a kartust a pisztolyba, és nyomjuk a 
tömítıanyagot a résbe.  Úgy nyomjuk a tömítendı felületre az anyagot, hogy az azonnal tapadjon. A 
felvitt tömítıanyagot azonnal simítsuk el nedves spatulával, fugasimítóval vagy ujjal (a legoptimálisabb 
hatás érdekében használjunk TYTAN Tömítésbevonó oldatban  vagy szappanos vízben áztatott fa-
spatulát). A tömítıanyag elsimítása után a fedıszalagot azonnal távolítsuk el. Ezután legalább 6 órán 

át védjük a felületet az esıtıl. Kötés után a  Fal- és betonjavító a legtöbb diszperziós 
festékkel festhetı. Festés elıtt teszteljük a tömítı és a festék összeférhetıségét.  
Tisztítás:  A tömítıanyagot addig távolítsuk el, amíg friss. Megkeményedése után csak mechanikus 
úton távolítható el.  

Megjegyzés:  Ne használjuk a  Fal- és betonjavító terméket: 
- folyamatosan vízzel érintkezı fugáknál, 
- ha esik, vagy esıre áll az idı 
- bitumen-, vagy malter-bázisú anyagokkal és olyan mőanyagokkal, amelyek lágyítószert 

tartalmaznak 
Az akril képlékeny tulajdonságának köszönhetıen a termék nem alkalmas dilatációs hézagokhoz. 
Ilyen esetben tartósan rugalmas Tytan szilikont  használjunk helyette.  
 
 
GYAKORLATI INFORMÁCIÓ 
 
Hasznos kiegészítı termékek: 

- TYTAN Hézagkitölt ı profil  a megfelelı fugaméret biztosításához 
- TYTAN Fedıszalag festéshez a tiszta szélek biztosításához 
- TYTAN Tömítésbevonó oldat a sima felülethez 
- TYTAN Fugasimító készlet a szilikon felületek elsimításához 
-  

Becsült kihozatal 
Számok folyóméterben, 310 ml-es kartusos kiszerelésnél. Ezek az értékek hozzávetılegesek, 
körülbelüli útmutatással szolgálnak a derékszögő fugákhoz. A fugamélység a függıleges metszetre 
vonatkozik. 

Méter/egy  310 ml-es kartus  
Fugamélység 
mm-ben  

fugaszélesség 
mm-ben  5 7 10 12 15 20 25 

5 12 8 6         

7   6 4 3       

10     3 2,5 2,0 1,5   

12       2,1 1,7 1,2 1,0 

15         1,3 1,0 0,8 
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LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ 
 

 
Termékkód 

 
Őrtartalom 

 
Szín 

 
Csomagolás 

 
Db/doboz 

1 EUR-
raklapra jutó 

standard 
darabszám 

3206 310 ml fehér kartus 12 1440 
 
Lejárati határidı: gyártástól számított 24 hónap, bontatlan állapotban, eredeti kartusban, +5°C és 
+25°C között, száraz helyen tárolva, fagytól védve.   
 
Szállítási információ: 
 
Közúton: ADR – mentes  
Tengeren: IMDG – mentes  
Légi úton: ICAO/IATA-DGR – mentes    
UN szám: nincs  
 
BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 
Az általános egészségügyi szabályokat kell alkalmazni. Részletes információért kérje a Selena 
Hungária Kft.-nél elérhetı Biztonsági adatlapot. 
 
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S29 Csatornába engedni nem szabad. 
 
Hulladékkezelés: A megmaradt terméket és az üres kartusok hulladékkezelése a helyi 
hivatalos jogszabályoknak megfelelıen. 
 
 
Ennek a Mőszaki leírásnak a közzétételével a korábbi kiadványok érvényüket vesztik.  
Az itt szereplı információk közzététele teljes jóhiszemőséggel történt a Selena kutatásai alapján és 
azokat hitelesnek tartjuk. Mindazonáltal, mivel termékeink használatának körülményei és módszerei 
nem állnak ellenırzésünk alatt, ezen információk nem helyettesíthetik a felhasználók tesztjeit, 
melyekkel biztosítható, hogy a Selena termékei teljes egészében megfelelnek az Ön speciális 
felhasználói igényeinek. A Selena kizárólagos garanciája, hogy a termék megfelel az érvényes 
értékesítési elıírásoknak. A jogorvoslat a megvásárolt termék árának visszafizetésére vagy a termék 
cseréjére korlátozódik, ha az eltér a garanciában vállaltaktól. A Selena határozottan elutasít minden 
olyan kinyilvánított vagy hallgatólagos garanciaigényt, mely egy sajátos célnak vagy kereskedelmi 
szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelısségét minden véletlenszerően bekövetkezett kár, 
illetve következményként keletkezı kár miatt. A felhasználási javaslatokat tilos szabadalomsértéshez 
felhasználni.  
 


