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TURBO Akril tömítő fehér 310 ml 

Univerzális egykomponensű Akril, képlékeny-rugalmas tömítő mely a víz elpárolgásával egy időben 
szilárdul meg.. 
 
FELHASZNÁLÁS 
ajtó- és ablakkeretek valamint 
küszöbök és korlátok tömítéseihez 
falazatok és homlokzatok réseinek és 
repedéseinek a kitöltéséhez 
sarkok és a mennyezet vakolat hibáinak 
javításához, 
építőanyagok és kötőanyagok kapcsolati 
pontjaihoz, melyek feszültségnek vannak 
kitéve (ami nem nagyobb mint 15%) 
szögek csavarok és egyéb rögzítő elemek 
helyének javításához a falazaton  

ELŐNYÖK 
Szagtalan és kémiailag semleges 
akár 60 perc után festhető és nem kell 
tartani az későbbi elszíneződéstől 
kötés után több réteg is felvihető 
nem tartalmat oldószereket 

 

 

 

 
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 
Felhasználási hőmérséklet [°C] +5 - +40 
Felületi hőmérséklet [°C] +5 - +40 
Csomagolás/flakon hőmérséklet [°C] +5 - +25 

 FELHNÁLÁSI INSTRUKCIÓK 

1. FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE 
 Az érintkezési felületnek, száraznak (nem fagyosnak), tisztának, portól, olajtól, 

zsírtól és j mentesnek kell lennie, távolítson el minden olyan anyagot, ami 
ronthatja a tömítő tapadását, úgy mint rozsda vagy régi festék.  

 Kerülje el a koszt és más szennyeződéseket a rés körül, használjon szalagot 
amit a tömítő használata után azonnal távolítson el.  

 Maga a tömítő a legtöbb felületnél nem igényel alapozást, de néhány 
felületnél viszont elengedhetetlen az alapozás a jó tapadás érdekében. 

 Különösen száraz felületeteket alkalmazás előtt ajánlott az alapozás (1:2 
arányban).  

2. TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 Fontos, hogy felhasználás előtt a terméket szoba hőmérsékleten tároljuk 

3. FELHASZNÁLÁS 
 Vágja el a kinyomó csőrt 45°-os szögben vigye, fel a ragasztót a kívánt 

felületre csíkokban.  
 Vágja le a műanyagot a csomagolás tetején majd tekerje fel a kinyomó csőrt. 
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 Nyomja ki a tömítőt mechanikus vagy pneumatikus kinyomó pisztollyal.  
 A túlszáraz felületeket (vakolat, beton) benedvesíthetjük, ha szükséges.  
 A száradási és bedolgozási idő a technikai táblázatban látható.  
 A jobb eredmény érdekében a tömítőt nedves spatulával simítsa el. 
 A maszkoló szalagot még bőrösödés előtt távolítsa el. 
 A tömítést a teljes száradás végéi óvni kell. 

4. BEFEJEZŐ MUNKÁLATOK 
 Megszilárdulás előtt vízzel vagy szappanos vízzel tisztítható 
 Megszilárdulás/kötés után kezekről vízzel vagy szappanos vízzel; 

szerszámokról pedig mechanikusan tisztítható. 
 A frissen felhordott tömítőt 6 órán át kell óvni esőtől és a közvetlen vízfolyástól 
 NE MOSSON KEZER OLDÓSZEREKKEL. 

5. MEGJEGYZÉSEK / KORLÁTOZÁSOK  
 NE Használja a tömítőt bitumenes felületekhez, vagy részben vulkanikus 

gumikhoz és más kőolajszármazékokhoz, oldószerekhez, kloroprént vagy 
egyéb építőanyagokhoz, 

 A tömítő nem ajánlott olyan természetes kövek tömítéseihez, úgy mint gránit, 
homokkő vagy márvány. 

 A tömítőt nem ajánljuk olyan tömítésekhez melyek huzamosabb ideig víz alatt 
vannak vagy tartósan ki vannak téve víznek mert ez fizikai változásokat 
okozhat az anyagszerkezetben. 

  Nem alkalmas akváriumok vagy terráriumok tömítéseihez.  
 Nem alkalmas strukturális üvegezések tömítéseihez. 
 Nem alkalmas olyan helyek tömítésére melyek közvetlenül érintkeznek étellel 

vagy orvosi eszközökkel. A termék erre vonatkozó teljes körű tesztsorozaton 
nem esett át, ezért orvosi vagy gyógyszerészeti igényeknek nem felel meg. 

 Festés előtt javasolt a próbafestés, különös javasolt oldószeres festékek 
használata előtt. 

 Ne használja PE, PP, felületeken – nem tapad. 
 Ne használja olyan érzékeny fém felületekhez, mint pl.: réz és réz ötvözetek, 

ezüst, vagy tükörfoncsor. 

TECHNIKAI ADATOK 

Szín  
White  + 

 
Nem megkötött állapotban végzett teszt 
23°C és 50% relatív páratartalom mellett Érték 

Sűrűség (ISO 2811-1) [g/ml] 1,58 ± 0,02 
Bőrösödési idő [min] 10 - 20 
Nyitott idő [min] 5 - 10 
Kötés arány [mm/24h]  0,5 - 1,0 

Függőleges megfolyás [+50°C] (ISO 7390) [mm]  0 - 3 
 



TDS TURBO Acryl 310 ml white  2014.10.30 v.1. 

 

 
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: info@selenafm.com , www.selenafm.com  

Selena Hungária Kft. 7630 Pécs, Közraktár u. 1. Tel.Fax: +36 72 514 410 selena@selena.hu 
3/3 

 
Megkötött állapotban 4 hét elteltével 
végzett teszt 23°C és 50% relatív 
páratartalom mellett 

Érték 

Megnyúlás 100% (ISO 37) [MPa] 0,30 ± 0,05 
Mozgástűrő képesség (ISO 9047) [%] 7,5 
Megnyúlás szakadási (ISO 37) [%] 450 ± 50 
Shore A keménység (ISO 868) 47,5 ± 2,5 
Hőállóság [°C] -20 - +80 

 
 Felület típus Tapadás 

Galvanizált acél +/- 
Nyers fa (fenyő) + 
Lakkozott fa + 
Kemény PVC - poli(vinil-klorid) + 
Heterogén PVC padlóburkolat + 
PS (polisztirol) +/- 
PC (polikarbonát) +/- 
Tégla + 
Beton +/- 
Homokkő +/- 
Gipszkarton / Drywall + 

+ Jó tapadás 
+/-  Részleges tapadás 

NORMÁK / TANUSÍTVÁNYOK / IGAZOLÁSOK 
 A termék megfelel az EN 15651-1 F-EXT-INT-ben foglaltaknak 
 A termék rendelkezik Higiéniai igazolással melynek száma HK/B/1412/01/2010 mely 

a Nemzeti Higiéniai intézet ellenőrzött. 

SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS 
Lejárati határidő: gyártástól számított 24 hónap, bontatlan állapotban, eredeti 
kartusban, +5°C és +25°C között, száraz helyen tárolva, fagytól védve. 

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
Az általános egészségügyi szabályokat kell alkalmazni. Részletes információk a Termék Biztonsági 
Adatlapjában (MSDS) ami a Selena Hungária Kft.-nél elérhető. 

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.  
 


