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TETŐRAGASZTÓ 

SPECIÁLIS SZÜRKE 

A TYTAN SPECIÁLIS TETŐRAGASZTÓ egy használatra kész, egykomponensű homogén modifikált tömítő 
bázisú paszta. A ragasztó izocianidoktól, oldószerektől és víztől mentes. A termék kifejezetten tetőfedő 
munkálatokhoz készült. 

ELŐNYÖK:   

Kiválóan tapad a tetőfedésnél használatos anyagokhoz, úgy mint:  
lakkozott vagy galvanizált acél, kerámia cserepek, száraz vagy párás 
építőanyag felületek. 

Ellenáll extrém időjárási körülményeknek, mint pl.: savas eső és UV 
sugárzás. 

Festhető, teljes kötés után bármilyen festékkel. 

Nem színezi a felületeket. 

Ellenáll a legtöbb kémiai anyagnak 

Szagtalan 

Oldószer mentes, szilikon mentes és izocianid mentes 

TIPIKUS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK: 

Nyers, lakkozott és galvanizált acélelemek ragasztásához 

Sárgaréz és kerámia tetőfedő elemek ragasztásához legyen az 
bármilyen felület. 

Tető csatlakozási pontok technológiai hézagainak tömítéséhez.  

TAPADÁS – ANYAGFELÜLETEKEN 

Felület Tapadás 
tégla, beton + 

zsindely + 

fém + 

üveg + 

fa + 

vakolat + 

forgácslap + 
+  jó tapadás 
+/- a ragasztó/tömítő tapad de nem tökéletesen 
- gyenge tapadás 

N/A nincs analizálva 
N/R nem ajánlott 
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MŰSZAKI ADATOK:  

Mint szállítva - 23°C és 50%-os relatív  
páratartalom mellett tesztelve 

Norma  

Állag - paszta 
Szín - szürke 
Sűrűség [g/ml] ISO 2811-1 1,50 – 1,60 
Kötésidő [perc] - 2-3 mm/24óra 
Tapadás mentesség/bedolgozási idő [perc] - 10 – 20 
Kikeményedés [mm /24 óra] - 2 – 3 

Kiadósság [g/m2] - 200 – 350 

Felhasználási hőmérséklet [°C] - +5 - +30 

Hő ellenállás [°C] - -30 - +90 

Működési hőmérséklet tartomány [°C] - +5 - +25 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:  

Előkészítés: A felületnek száraznak és tisztának kell lennie. Tisztítsa le a felületet, zsírtalanítsa és mentesítse az 
olyan szennyeződésektől, mint a por, olaj, festék, vax, rozsda, gipsz maradványok, és minden más olyan anyag, 
ami ronthat az ragasztás erején.  
Felhasználás: Miután a kinyomó kupakot a kívánt szélességben levágta, a tubus nyílását a menet felett vágja le 
és csavarja rá a kinyomó kupakot. Helyezze a kartust a kinyomó-pisztolyba. A ragasztót pontokban vagy 
csíkokban kell felvinni, a teljes ragasztani kívánt felületen. A felületeket határozottan nyomja össze enyhe 
csavaró mozdulattal, majd egyenletesen és erősen össze kell nyomni azokat. Két felület összeragasztása után 
kb. 15 percen belül lehet korrigálni az elemek szétválasztása nélkül. A ragasztáshoz a legmegfelelőbb feltételek: 
15-25°C között hőmérséklet és 60% körüli relatív páratartalom. 

Fontos. Végezzen tesztragasztás a munkálatok megkezdése előtt.  

Tisztítás – kötés előtt törlőkendővel és alkohollal tisztítható, kötés után csak mechanikai úton. 

Megjegyzés – kerülje a ragasztó vízzel való érintkezését ameddig a teljes kötés be nem fejeződött. Nem ajánlott 
PP, PE elemek ragasztásához. 

NE MOSSON KEZET OLDÓSZEREKKEL! 
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CSOMAGOLÁS  

Termék kód Kiszerelés Csomagolás Db/karton Db/EUR-raklap 
I000006149 290ml kartus 12 1440 

SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  

További információk a termék biztonságtechnikai adatlapjában. 

TÁROLÁS 

A termék szavatossági ideje a gyártás napjától számított 12 hónap az eredeti, zárt csomagolásban. Raktározni 
száraz helyen +5ºC és +25ºC  közötti hőmérsékleten kell. Védeni kell a megfagyástól.  

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI  INTÉZKEDÉSEK  

Az általános egészségügyi  szabályokat kell alkalmazni. Részletes információért kérje a Selena Hungária Kft.-nél 
elérhető Biztonsági adatlapot. 
A termék üres kartus csomagolását a helyi hulladékkezelési szabályozásoknak megfelelően kell kezelni. 

Ennek a Műszaki leírásnak  a közzétételével a korábbi kiadványok érvényüket vesztik.  

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 cég határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított, vagy hallgatólagos garancia-
igényt, amely egy sajátos célhoz, 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 áthágására.  

 


