
 

 

TDS S046-01-GB Dtd 2014-12-15 

- PARKETTA TÖMÍTŐ 
- 1 -/2 

 

Selena Co. S.A. ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, Poland 
tel.:+48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 290, e-mail: info@selenafm.com, www.selenafm.com 

Selena Hungária Kft. 7630 Pécs, Közraktár u. 1. Tel.Fax: +36 72 514 410 selena@selena.hu 

TYTAN PROFESSIONAL  
PARKETTA TÖMÍTŐ 

A  Parketta tömítő kiváló minőségű, egykomponensű, rugalmas-képlékeny, 
akrildiszperziós bázisú tömítő, amelyet főként profi felhasználásra készítettek. Alkalmas 
faparketták, mozaik és laminált padlók bármely sérülésének kitöltésére. Kitűnően tapad a 
legtöbb építőipari anyaghoz, mint: 

- beton 
- vakolat 
- tégla 
- fa 
- cement 
- azbesztcement anyagok 

ELŐNYEI  
 a legnépszerűbb faszínekben kapható: erdei fenyő, dió, bükk, tölgy, mahagóni 

és lucfenyő 
 kötés után kemény tömítést ad 
 csiszolható, polírozható, lakkozható 
 kitűnően tapad minden faparkettához és a legtöbb építkezésnél használatos 

anyaghoz 
 nedves, porózus felületeken is használható 
 festhető 
 vízzel tisztítható 
 kötés után vízálló 
 belső és külső használatra egyaránt alkalmas 
 nagyon egyszerű alkalmazni 
 felhasználásra kész 

TIPIKUS FELHASZNÁLÁSI MÓDOK 

- parketta és minden faanyag tömítése és kitöltése 
- faparketták, mozaik és laminált padlók minden sérülésének feltöltése 
- fában ill. falban lévő repedések, rések, hézagok kitöltése 
- ablak- és ajtórések tömítése és feltöltése 
- faszerkezetek és dekorációs elemek ragasztása 
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TECHNIKAI ADATOK 

Állaga:     paszta 
Kapható színek: erdei fenyő, dió, bükk, tölgy, mahagóni és lucfenyő 
Sűrűség: 1,47 ± 0,02 g / cm³ 
Hőállóság:    -20°C - +80°C 
Alkalmazási hőmérséklet: +7°C- +40°C -ig.  
Kötési idő: kb. 2 mm / 24 óra, függően a tömítés vastagságától, a 

környezet hőmérsékletétől és nedvességtartalmától 
Bőrösödési idő: 15 percen belül 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

Tömítés mérete: A  Parketta tömítővel tömítendő 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 Hézagkitöltő profil használata javasolt. 

Felület előkészítése: A tömítendő 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 fedőrétegeket. Tisztítsuk meg és zsírtalanítsuk a felületet acetonnal, 
izopropanollal, etilalkohollal (fémek, üveg esetén), vagy általános tisztítószerrel (műanyagok esetén). 
Hogy a tömítés szélei tiszták maradjanak, fedjük le a tömítendő felületekhez kapcsolódó területet 
TYTAN Fedőszalaggal. Ismeretlen felületeknél előzetesen végezzünk tesztet.  

Használat: Vágjuk le a csavarmenetes kartus tetejét. Csavarjuk rá a kinyomócsövet, és vágjuk le a 
végét a rés szélességének megfelelő szögben. Helyezzük a kartust a pisztolyba, és nyomjuk a 
tömítőanyagot a résbe.  Úgy nyomjuk a tömítendő felületre az anyagot, hogy az azonnal tapadjon. A 
felvitt tömítőanyagot azonnal simítsuk el nedves spatulával, fugasimítóval vagy ujjal (a legoptimálisabb 
hatás érdekében használjunk TYTAN Tömítésbevonó oldatban vagy szappanos vízben áztatott fa-
spatulát). A tömítőanyag elsimítása után a fedőszalagot azonnal távolítsuk el.  Ezután legalább 6 órán 

át védjük az esőtől. Kötés után a  Parketta tömítő a legtöbb diszperziós festékkel festhető. 
Festés előtt teszteljük a tömítő és a festék összeférhetőségét.  

Tisztítás: A tömítőanyagot addig távolítsuk el, amíg friss. Megkeményedése után csak mechanikus 
úton távolítható el.  

Megjegyzés: Ne használjuk a  Parketta tömítőt: 

- fugákhoz, melyek tartósan vízzel érintkeznek 
- ha esik, vagy esőzés várható 
- bitumen vagy malteralapú anyagokhoz ill. lágyítószert tartalmazó műanyagokhoz 

GYAKORLATI INFORMÁCIÓ 
Hasznos kiegészítő termékek: 

- TYTAN Hézagkitöltő profil a megfelelő fugaméret biztosításához 
- TYTAN Fedőszalag festéshez a tiszta szélek biztosításához 
- TYTAN Tömítésbevonó oldat a sima felülethez 
- TYTAN Fugasimító készlet a szilikon felületek elsimításához 
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BECSÜLT KIHOZATAL 

Számok folyóméterben, 310 ml-es kartusos kiszerelésnél. Ezek az értékek hozzávetőlegesek, 
körülbelüli útmutatással szolgálnak a derékszögű fugákhoz. A fugamélység a függőleges 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 

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ 
 

Termékkód 
 

Űrtartalom 
 

Szín 
 

Csomagolás 
 

Db/doboz 
1 EUR-raklapra 
jutó standard 
darabszám 

3159 310 ml lucfenyő kartus 12 1440 
3160 310 ml tölgy kartus 12 1440 
3161 310 ml erdei fenyő kartus 12 1440 
3162 310 ml mahagóni kartus 12 1440 
3163 310 ml bükk Kartus 12 1440 
3164 310 ml dió kartus 12 1440 

Lejárati idő a gyártás dátumától 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 elérhető 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 megfelelően. 
 

Ennek a Műszaki leírásnak a közzétételével a korábbi kiadványok érvényüket vesztik.  
Az itt szereplő információk közzététele teljes jóhiszeműséggel történt a Selena kutatásai alapján és azokat hitelesnek tartjuk. 
Mindazonáltal, mivel termékeink használatának körülményei és módszerei nem állnak ellenőrzésünk 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 
előírásoknak. 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 felelősségét minden véletlenszerűen 
bekövetkezett kár, illetve következményként keletkező kár miatt. A felhasználási javaslatokat tilos szabadalomsértéshez 
felhasználni.  

 


