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TYTAN PROFESSIONAL 

POWER FLEX 

A Power Flex Kiváló minőségű termék építőipari anyagok tartós tömítéséhez és 
ragasztásához, be- és kültéri használatra egyaránt. A ragasztót kiváló az építőiparban 
előforduló befejező munkálatokhoz. Kiváló tapadás szinte minden felületen, úgy mint: 
természetes kő, tégla, beton, üveg, fa, polisztirol, műanyag (kivéve PE, PP, teflon). Erős 
és rugalmas kötést képez. Nagyon jól ellenáll a nedvességnek. Oldószer és izocianát 
mentes. További információkért kérjük, keresse a termék Technikai Adatlapját: 

• BETON 

• GIPSZ 

• FAROSTLEMEZ  

• FA 

• GIPSZKARTON 

• TÉGLA 

• ÜVEG 

ELŐNYÖK 

Színtelen kötés 

Gyors és tartós kezdeti kötés 
Egyszerű alkalmazás 
Rugalmas kötés 
Kiemelkedően erős végső kötés 

Kiváló tapadás a legtöbb tipikus felülethez (porózus és nem 
porózus, mint a lemezek vagy a gipsz)  

Vízálló 
Nem igényli alapozó alkalmazását 

TIPIKUS ALKALMAZÁSOK  

különböző elemek ragasztása fához, üveghez, betonhoz, fém 
és műanyag felületekhez 

lécek, lábazatok, köszöbök, panelek, csempék ragasztásához 

dekorációs fa-, gipsz-, parafa-, farost-, fém-, kő- és polisztirol 
elemek ragasztásához 

kőzet- és üveggyapot ragasztásához  
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MŰSZAKI ADATOK 

Képlékeny állapot 
 

Alap silanekezelt poliuretán prepolimer 
Állag paszta 
Szín színtelen 
Alap összetétel 100% 
Sűrűség  1,05 ± 0,05 g/cm3 
Nyitott idő 10-20 perc (az aljzat és a környezeti tényezőktől függ) 
Alkalmazási hőmérséklet 5˚C to 30˚C 
Teljes kötési idő 2-3mm/24 h (normál kondíciók mellett) 
Kiadósság 

 
 

Megkötött állapot 
 

Hőellenállás -30˚C és 80˚C között 
Kötéstípus rugalmas 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
Előkészület - a felületnek száraznak, simának, portól, maradványanyagoktól, zsírtól, olajtól, 
festéktől, viasztól, rozsdától, gipszmaradványtól vagy más, a ragasztó kötését károsító 
anyagtól mentesnek kell lennie.  
Alkalmazás – A felületnek, tisztának és száraznak kell lenni. Vágja el a kinyomó csőrt 45°-
os szögben vigye, fel a ragasztót a kívánt felületre csíkokban ezután azonnal illessze össze a 
két felületet enyhe csavaró mozdulattal. Az elemek elválasztása nélkül még 15 percen át van 
lehetőség a két felület pozíciójának igazítására. Bedolgozási idő 10-20 min. Alkalmazási 
hőmérséklet: +5°C és +30°C között Teljes kötési idő: 2mm/24h. Végezzen tesztet a munka 
megkezdése előtt. Kihozatal: 15m egyenes csíkban terítve (ø 6 mm). 
Javasoljuk hogy végezzen teszteket a ragasztó használata előtt. 

Tisztítás - törlőkendővel vagy alkohol kötés előtt, kötés után cask mechanikus úton 
távolítható el. 

Megjegyzés – kerülje az anyag vízzel való érintkezését teljes kötés előtt. Nem javaslott 
kötéshez PP, PE.  

Az itt foglalt adatok 20°C-on és 50%-os relative páratartalomnál lettek megállapítva. 
Ellenkező esetben a kötési idő hosszabb vagy rövidebb lehet. 
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LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ 
EAN 
Kód 

Űrtartalom Szín Csomagolás Darab / karton Szabvány darabszám / 
EURO paletta 

590 7516 90618 3 310ml színtelen kartus 12 1440 
 

SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ 
Szárazföldi: ADR: Mentes 

Vízi: IMDG: Mentes 

Légi: ICAO / IATA-DGR: Mentes 

UN Szám:  Nincs 

TÁROLÁSI INFORMÁCIÓ 
A garantált szavatossági idő a gyártástól számított 12 hónap, amikor amikor bontatlan és 
eredeti csomagolásában, +5 és +25 oC közötti hőmérsékleten eltárolásra került.  
 

SAFETY AND HEALTH PRECAUTIONS 
Végezze el az általános egészségügyi intézkedéseket. Az anyaggal kapcsolatos részletes 
információt megtalálhatja a Selena Hungária Kft.-nél hozzáférhető Biztonsági Adatlapban. 

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, 
az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni 

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. 
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