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TYTAN PROFESSIONAL 

RB-20 bézs szerelési ragasztó 

Egykomponensű szerelési ragasztó. Alapanyaga szintetikus gumi és organikus oldószerek. A 
ragasztó különféle az építőiparban általános befejező munkák elvégzésére ajánlott. 

ELŐNYÖK 

Fejlesztett kötési sebesség. Gyorsabban eléri a végső 
kötőerőt. 
A ragasztott kötés már 20 perc után terhelhető 
A ragasztó használható párás de nem nedves felületeken 
Kiemelkedő tapadás mind a porózus és nem porózus 
felületeken úgy, mint: fémek, szintetikus anyagok vagy az 
üveg.  
Nagy véső kötési erő 
Rugalmas kötést alkot 
Nedvesség álló 

FELHASZNÁLÁSI LEHET ŐSÉGEK 

A záró és befejező elemek széles skáláját ragasztja, 
olyanokat mint a beton, gipsz, forgácslapok, tégal, üvr 
Szegélyek, lábazatok, küszöbök, padlólapok, kerámia 
ragasztásához 
fa, parafa, forgácslap, kő és fém dekorációs elemek 
ragasztásához 
Szintetikus anyagok ragasztásához (kivéve PE, PP és a 
Teflon) 
Tükrök ragasztásához 

FELHASZNÁLÁSI KONDÍCIÓK 

Felhasználási hőmérséklet [°C] +5 ÷ +30 
Optimális ragasztási hőmérséklet [°C] +15 ÷ +20 
Optimális relatív páratartalom [%] 60 

 FELHASZNÁLÁSI INSTRUKCIÓK 

Fontos felhasználás előtt, tekintse meg a termék biztonsági adatlapját. TDS MSDS 

1. FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE 
• A felületet meg kell tisztítani az olyan szennyeződésektől, mint a por-, olaj, zsír és 

más olyan anyag ami gátolja a ragasztó tapadását. 
• A leghatékonyabb tisztítószer erre a célra az aceton és az etanol (üveget, kerámia 

felület, fémet) vagy mosószerek (szintetikus anyagokhoz) 
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2. TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 
• Vágja le a kinyomó csőrt 45°-os szögben a kívánt szélességnél, és tekerje fel a 

kartusra, majd helyezze azt az adagoló pisztolyba. 

3. FELHASZNÁLÁS 
• Adagolja a ragasztót a felületre csíkokban vagy pöttyökben. 
• Nagyobb felületeknél a jobb tapadás érdekében középen szerpentin alakban kell 

húzni a csíkokat. 
• Miután felvitte a ragasztót a felületekre, illessze azokat össze és nyomja össze őket 

erősen és egyenletesen. 
• Még 5 percen át van lehetőség korrekcióra, az elemek szétválasztása nélkül.  
• A ragasztót nem szabad folyamatosan felvinni, vagy nem légáteresztő anyagok 

esetében teljesen bezárni, mert az a levegő illetve a felület páratartalmának hatására 
köt. 

• Nem légáteresztő felületek esetében a kötési idő növekszik. 

4. TOVÁBBI MUNÁLATOK A RAGASZTÁS UTÁN 

• Tisztítás: megszilárdulás előtt vízzel, miután megkötött már csak 
mechanikusan. 

• NE MOSSON KEZET OLDÓSZEREKKEL. 

 

5. MEGJEGYZÉSEK / KORLÁTOZÁSOK 
• A felvitt ragasztóréteg legalább 0,5mm vastag legye n. 
• A munka megkezdés el őtt javasolt ragasztási tesztet végezni. 
• A teljes kötés végéig kerüljük a ragasztás vízzel v aló érintkezését. 
• A ragasztó nem használható PE, PP, Teflon és bitume nes felületeken. 
• Nem használható olyan felületeken melyek folyamatos an nedvességnek 

vannak kitéve. 
 

 TECHNIKAI ADATOK 
Szín  
Fehér + 

 
Még nem megkötött állapotban  Érték  

Alapanyaga: hibrid + 
Sűrűség [g/ml] 1,51 ± 0,05 
Bőrösödési idő [min] ~5  

Szakadási nyúlás ISO 37, [%] 170 – 190 
Szakítószilárdság szakadásnál ISO 37, [N/mm2] ~4 
Rugalmassági modulus  ISO 37 [N/mm2] ~3,2 
Shore A keménység 70 ± 5 
Kötési idő [mm/24h] 2-3 

 
Megkötött állapotban  Érték  

Hő ellenállás [°C] -30- +90 
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SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS 

Lejárati határidő: gyártástól számított 12 hónap, állítva (talpon szeleppel felfelé)  
bontatlan állapotban, eredeti csomagolásban, +5°C és +30°C között, száraz 
helyen tárolva, fagytól védve. 

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK 

A részletes szállításra vontatkozó információkat me gtalálja a termék 
(MSDS) biztonságtechnikai adatlapjában  ami a Selena Hungária Kft.-nél 
elérhet ő .  
 
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 S.A. 
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.  

 


