
A TYTAN VECTOR RAPID SZERELÉSI RAGASZTÓ 

MŰSZAKI ADATLAP 
 

 Selena FM S.A.  ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wroc³aw, Poland 
 tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291 

 e-mail: export@selena.com, www.selenafm.com,   

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

  1/5 

TYTAN PROFESSIONAL 

VECTOR RAPID RAGSAZTÓ 

A Tytan Professional Vector Rapid MS Polymer-bázisú ragasztó magas kezdeti 
tapadással (5 sec.), mely minden féle falazó és befejező munkálathoz lett fejlesztve. 
Kiemelkedő tapadás minden fajta építőiparban használatos alapanyaghoz. Izocianidot 
és oldószert nem tartalmaz. Fehér tartós kötést alkot, amely ellenáll az UV 
sugárzásnak és a légköri körülményeknek. A termék kiválóan tapad a következő 
anyagokhoz: 

• beton 
• vakolat 
• farostlemez 

• fa 

• gipszkarton tábla 
• tégla 
• üveg 

ELŐNYÖK 

Gyors és tartós kezdeti tapadás 

Rugalmas kötés 

Kiváló végső kötőerő 

Tökéletes tapadás a legtipikusabb felületekhez (porózus 
és nem-porózus, lemezek vagy gipsz) 

Nedvességállóság 

Nem szükséges alapozók használata 

 

TIPIKUS ALKALMAZÁSOK 

Különböző nehéz, befejező elemek alkalmazása 

Különböző elemek ragasztása fához, üveghez, betonhoz, 
fém- és műanyag anyagokhoz 

Lécek, párkányok, küszöbök, panelek és kerámialapok 
ragasztása 

Fából, gipszből, parafából, farostlemezből és fémből 
készült dekorációs elemek rögzítése  

Kövek, polisztirol 

Kőzet- és üveggyapot ragasztása 
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MŰSZAKI ADATOK 

Képlékeny állapot  

Alap Szilánokkal módosított Poliuretán 

Állag Paszta 

Szín Fehér 

Sűrűség  1,50 g/cm3  (12,52 lb/gal in 68°F) 

Nyitott idő 
Kezdeti tapadás 10 perc kb. 200 kg/m2 (normál körülmények között) 

Alkalmazási hőm. +15˚C és +25˚C között (59°F és 95°F között) 

Teljes kikeményedési idő 2,5-3mm/24 óra (normál körülmények között) 

Kiadósság  12m (Ø 6 mm) 

Ellenállás vegyszereknek Tökéletes 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Előkészület – a felületeknek száraznak, egyenletesnek, valamint portól, meglazult anyagoktól, zsírtól, olajtól, 
festéktől, viasztól, rozsdától, gipsztől vagy egyéb olyan anyagoktól mentesnek kell lennie, mely negatívan 
befolyásolná a tapadóerőt. 
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 10 percen át van lehetőség a két felület pozíciójának igazítására. Bőrösödési 
idő 15 perc. Alkalmazási hőmérséklet: +15°C és +25°C között. Teljes kötési idő: 2,5-3mm/24h. Végezzen tesztet 
a munka megkezdése előtt. Kihozatal: 12m egyenes csíkban terítve (ø 6 mm). 

Azt javasoljuk, felhasználás előtt végezzen el tapadási teszteket. 

Tisztítás – tiszta törlőkendővel vagy tiszta szesszel kikeményedés előtt, kikeményedés után mechanikus úton. 
Megjegyzések – kerülje az anyag vízzel történő érintkezését, míg az teljesen ki nem keményedett. Nem javasolt 
PP, PE ragasztásához. 
Az itt közzétett adatok 20°C (68°F) és 50%-os relatív páratartalom mellett lettek megmérve. A kikeményedés 
ideje változhat a környezeti tényezők függvényében. 



A TYTAN VECTOR RAPID SZERELÉSI RAGASZTÓ 

MŰSZAKI ADATLAP 
 

 Selena FM S.A.  ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wroc³aw, Poland 
 tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291 

 e-mail: export@selena.com, www.selenafm.com,   

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

  3/5 

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ 

 

EAN Kód Űrtartalom Szín Csomagolás Db / 
karton 

Szabvány db / EURO-
paletta 

5 902120 005727 290ml fehér kartus 12 1440 

 

TÁROLÁSI INFORMÁCIÓ 

A szavatossági idő 12 hónap a gyártás dátumától számítva, amennyiben zárt, eredeti tárolóedényében lett 
tárolva +5º és +25 oC (40º és 80ºF) között.  
 

BIZTONSÁG 

A termék nem minősül veszélyes készítménynek a Veszélyes Anyagok Szabályozásai szerint. Az anyag 
Biztonságtechnikai adatlapja kérésre hozzáférhető. 

 

 

 

 

 
E Műszaki adatlappal a korábbi kiadások érvényüket veszítik. 
 
Az információ, amit itt közzéteszünk, teljes jóhiszeműséggel ajánlott, és a Selena kutatásai alapján helytálló. Mindazonáltal, 
mivel a termékek használatának körülményei nem állnak ellenőrzésünk alatt, így a közzétett információk nem helyettesíthetik a 
vásárlók tesztjét, amellyel megbizonyosodnak róla, hogy a Selena termékei teljes mértékben kielégítik igényeiket a termékek 
személyre szabott, speciális alkalmazásával kapcsolatban. 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. A Selena határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított, vagy hallgatólagos 
garancia-igényt, amely egy sajátos célnak, vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. SELENA Co. S.A. határozottan elutasít 
minden olyan kinyilvánított, vagy hallgatólagos garancia-igényt, A Selena elhárítja a felelősséget minden véletlenszerűen 
bekövetkezett vagy később bekövetkező kárért. A használatra vonatkozó utasításokat tilos úgy értelmezni, mint felbujtást 
bármely szabadalmi jog áthágására.  
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