A TYTAN UNI ALAPOZÓ KONCENTRÁTUM

MŰSZAKI ADATLAP
TYTAN PROFESSIONAL

UNI ALAPOZÓ Koncentrátum
Akril alapozó cement esztrichez, betonhoz, falakhoz és padlókhoz

ELŐNYÖK:
csökkenti a felszívóképességet
növeli a festék hatékonyságát
felület megerősítő hatása van
elősegíti a tapadást
korlátozza a nedvesség áthatolását
1:5 arányban koncentrálva – nagy teljesítmény legfeljebb 80m2 / 1l-ig

TIPIKUS ALKALMAZÁSOK:
Ásványi felületek alapozásához vakolatok, tapéták, festékek és
aljzatkiegyenlítők alá.
- kiegyenlíti és csökkenti az aljzat felszívóképességét
- megóvja az aljzatot a túlzott nedvességtől.
Impregnálóként, cement padlókhoz: csökkenti a port és szennyeződésre
való érzékenységet. Adalékanyagként cementes habarcshoz: csökkenti a
repedés valószínűségét.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:
Zsír- és portalanítsa a felületet. Távolítsa el a meglazult darabokat és a port. 1:5 arányban higítsa fel
vízben – nagy nedvszívású felületen, mint a gipszkarton tábla vagy gipszvakolat, és 1:4 arányban a
kevésbé nedvszívó felületeken. Hordja fel ecsettel vagy hengerrel. Fokozott kopásnak kitett
területeken 2 réteget alkalmazzon.
A száradási időkb. 2-3 óra.
A termék kiadóssága
A Tytan Uni Alapozó Koncentrátum 0,01-0,05l/m2 (legfeljebb 80m2/1l) használata – a gyakorlatban az
aljzat nedvszívóképességétől függ.

MŰSZAKI ADATOK
Szín
Alap:
Alkalmazási hőmérséklet
Alkalmazás módja
Rétegek száma
Kikeményedési idő
Viszkozitás +23°C-nál
Sűrűség +23oC-nál
PH

Fehér
Sztirén-akrilát kopolimer víz
diszperziója
+5 - +35oC
Ecset, henger
1-2
2-3 óra (+23oC, 60%RH)
50 – 100 mPas
1,02-1,04 g/cm3
7,5-8,5
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MŰSZAKI ADATLAP
TÁROLÁS
Élettartam 12 hónap fagymentes, de hűvös helyen (hőm. +5-30oC). A megkezdett terméket mielőbb
használja fel. A lejárat dátuma és a gyártási szám a csomagoláson.

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ
Kiszerelés

Csomagolás

Mennyiség/ EU raklap

1L

műanyag flakon

648 x 1 L

5L

műanyag kanna

108 x 5 L

SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ
Szárazföldi:

ADR:

Mentes

Tengeri:

IMDG:

Mentes

Légi:

ICAO / IATA-DGR:

Mentes
Nincs

UN Szám:

BIZTONSÁG
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz
kell fordulni.
VOC tartalom 12g/l, maximum VOC (Cat.A/h) 30g/l
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.
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