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    MŐSZAKI ADATLAP   

   INDUSTRY A44  SZILIKON 

ABLAKÜVEGEZ İ    
JELLEMZİK: 

� Neutrális kötéső rendszer: alkoxy 
� Szobahımérsékleten szárad 
� Egykomponenső szilikon 
� Alacsony moduluszú 
� alacsony (+5°C) és magas (+ 40°C) h ımérsékleten is használható 
� rugalmas alacsony (−40°C) és magas h ımérsékleten is (+ 100°C) 
� Kitőnıen ellenáll az idıjárásnak, az UV-sugaraknak, a rezgésnek, a párának, ózonnak, 

esınek, hónak, a szélsıséges hımérsékletnek, légszennyezıdésnek, szálló pornak, sokféle 
tisztítlószernek és oldószernek  

� Nem korrodálja a fémet és az alkáli felületeket, mint beton, habarcs, szálerısítéső cement 
� kopásálló 
� Nem süpped be 
� Mind a vízbázisú, mind az oldószeres bevonatokkal kompatibilis: nem válik képlékennyé 

beszívódás során 
 
ELİNYÖK 

� Felhasználásra kész 
� Gombaölıszert tartalmaz a penészesedés elkerülésére  
� Kötés során alacsony a zsugorodása 
� Szinte szagtalan 
� Bármely éghajlaton használható 
� Alapozó nélkül tapad az építıipari anyagok széles köréhez  
� Függıleges és homlokzati felületen is használható 
� Sokféle színben elérhetı: színtelentıl a feketéig 
� Könnyő készletezni; hosszú minıségmegırzési idı: gyártástól számított 18 hónap  

 

ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

TYTAN INDUSTRY A 44  termék kitőnı minıségő neutrális tömítı, mely kiemelkedıen jó és tartós 
tapadású, kifejezetten az üvegezéshez, ragasztáshoz, javítómunkákhoz és egyéb idıjárásálló 
alkalmazásokhoz készült. Különösen alkalmas ablaküvegek keretbe erısítésénél. A termék általános 
tömítıanyagként is használható, építmények dilatációs hézagaihoz ill. illesztésekhez.  
 
TYTAN INDUSTRY A 44 használható manuális és pneumatikus pisztollyal is különbözı felületek 
hézagainak tömítéséhez, mint a legtöbb üveg (laminált, bevonatos, bevonat nélküli), tégla, beton, 
csempe, mázas csempe, klinker, fémek: pl. acél, réz, cink, sárgaréz, ólom, aluminium, lakkozott és 
festett fa, sokféle mőanyag, pl: PVC-U , epoxy, poliészter, poliakril és sok egyéb felület. 
 

SPECIFIKÁCIÓ 
TYTAN INDUSTRY A 44   a következı szabványoknak felel meg: 
 
DIN 18 545-2, E osztály  Tömítı üvegezéshez – Leírás, Alkalmazás, Tesztelés 
ISO 11600 - F & G - 25 LM osztály Építıipar – Tömítık – Osztályozás és Követelmények 
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MŐSZAKI ADATOK 
  
23°C-on , 50% relatív páratartalom mellett tesztelv e  

Állag ISO 7390, Profile U 20  Tapadó paszta 

Sőrőség 23°C-on  ISO 2811 [g/cm 3] 1.01 

Tapadás-mentességi idı                       [perc] 20 

Bırösödési idı                   [perc] 10-20 

Zsugorodás kötés során   EN ISO 10 563:2000 [%] 4.0 

Kötési idı  [mm / 24 h] 2,0 

 
 
23°C-on, 50% relatív páratartalom mellett tesztelve , 4 hét után  

A- Shore féle keménység ISO 868  22 

Szakítószilárdság ISO 8339 [N/mm2] 0,5 

Szakadási nyúlás ISO 8339 [%] 250 

Modulus 100 % -os nyúlásnál ISO 8339 [N/mm2] 0.34 

Mozgási képesség ISO 11600 [%] ±25 

Rugalmas visszaalakulás ISO 7389 [%] ~90 

Ezek az adatok irányadóak, nem használhatók specifikáció készítésekor. 

 
SZÍNEK 
Lásd: TYTAN INDUSTRY színtábla. A termék megfelel a legmagasabb elıírásoknak, ami biztosítja, 
minden szállításkor a színek egyezıségét. A maximum eltérés a színekben két szállítás esetében 
nem nagyobb mint ∆E = 3 (DIN 6174).  
Kérésre a vevı által biztosított minta alapján, ahhoz illeszkedı szín készül. Keresse értékesítési 
képviselınket bıvebb információért. 
 
FELHASZNÁLÁS MÓDJA: 
A fuga jellemz ıi és mérete: 
A kinyomott szilikon nem lehet vastagabb, mint 15mm és a fugának min. 6 mm szélesnek kell lennie a 
szerkezetben, hogy a  tömítıt megfelelıen lehessen alkalmazni és bedolgozni. Az ideális arány a fuga 

szélessége és mélysége között 2 : 1. Mélyebb fugákhoz, szükség esetén  Hézagkitölt ı 

profilt kell használni.  Ha a fuga túl sekély,   Fedıszalag használata javasolt. Ezzel 
megelızzük, hogy a tömítı három oldalon tapadjon, s a hézag elmozdulásakor a tömítı szabadon 
nyúljon és megrongálódjon. 
 
Felület el ıkészítése : A tömítendı felület legyen száraz, tiszta, por-, olaj-, zsiradék-, bitumen- és 
jégmentes. A fémfelület legyen ép. Távolítsunk el minden régi anyagmaradványt, különösen a málló, 
és nem tökéletesen tapadó fedırétegeket. Tisztítsuk meg és zsírtalanítsuk a felületet. Szárítsuk meg a 
felületet a szilikon alkalmazása elıtt. Mivel a felületek nagyon sokfélék és eltérıek, érdemes tesztelni 
rajtuk a termék tapadását és kompatibilitását. Mindig ellenırizzük az anyag gyártójánál, hogy melyik 
tisztítószer használható a felületre. A TYTAN INDUSTRY A 44  kompatibilis minden egykomponenső, 
megkötött állapotú szilikon tömítıvel. Két vagy több különbözı tömítı használata esetén az elsı 
réteget hagyni kell teljesen megszáradni a következı réteg felvitele elıtt. Hogy a tömítés szélei tiszták 
maradjanak, fedjük le a tömítendı felületekhez kapcsolódó területet TYTAN Fedıszalaggal.  
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Használat:  Vágjuk le a csavarmenetes kartus tetejét. Csavarjuk rá a kinyomócsövet, és vágjuk le a 
végét a rés szélességének megfelelıen 45 fokos szögben. Helyezzük a kartust a pisztolyba, és 
nyomjuk a tömítıanyagot a résbe.  Úgy nyomjuk a tömítendı felületre az anyagot, hogy az azonnal 
tapadjon. A felvitt tömítıanyagot azonnal simítsuk el TYTAN Tömítésbevonó oldatba vagy 
szappanos vízbe mártott spatulával. A fedıszalagot még a tömítı bırösödése elıtt távolítsuk el.  
Tisztítás:  A tömítıanyagot addig távolítsuk el, amíg friss. Megkeményedése után TYTAN Szilikon 
eltávolítóval vagy csak mechanikus úton távolítható el.  
 
MEGJEGYZÉS: 

INDUSTRY A 44 nem alkalmas a következıkhöz: 
- Természetes kı: márvány, gránit – foltot hagyhat rajta a szilikon az érintkezési területen 
- Bitumen vagy kátrány alapú anyagok és képlékenyítıszereket tartalmazó mőanyagok, 
- Néhány szerves elasztomer, pl. EPDM és neoprén, mivel ezek a világos színek besárgulását 

okozhatják 
- élelmiszerrel érintkezı helyeken, 
- szerkezeti üvegezéshez 
- akváriumokhoz 

 
GYAKORLATI INFORMÁCIÓK 
 
Hasznos kiegészít ı termékek: 

-  Hézagkitöltı profil a megfelelı fugaméret biztosításához 
-  Szilikon alapozó az optimális tapadáshoz 
-  Fedıszalag a tiszta szélek biztosításához 
-  Tömítésbevonó oldat a sima felülethez 
-  Fugasimító készlet a szilikon felületek elsimításához 
-  Szilikon eltávolító a friss és a megkötött szilikon eltávolítására 

 
Becsült kihozatal 
Folyóméterben megadva 310 ml-es kartus és 600 ml-es fólia esetén. Ezek az értékek hozzávetıleges, 
körülbelüli számok, derékszögő fuga esetén. A fugamélység a függıleges metszetre vonatkozik. 
 

Méter / 310 ml kartus  

Hézag 
mélység 
mm  

Hézagszélesség 
mm  5 7 10 12 15 20 25 

5 8,5 7,4 5     

7  6 4,4 3,7    

10   3 2,5 2 1,5  

12    2 1,7 1,3 1 

15     1,4 1 0,8 

Méter/ 600 ml aluminium fólia  

Hézag 
mélység 
mm  

Hézagszélesség 
mm  5 7 10 12 15 20 25 

5 17 14,3 10     

7  12 8,5 7    

10   6 5 4 3  
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12    4 3 2,5 2,0 

15     2,7 2,0 1,6 
 
 
LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ 
 

Kiszerelés 
TYTAN INDUSTRY A  44 standard kiszerelése: 600 ml-es fólia, vagy 310 ml kartus. Kérésre 300ml-es 
kartus. 
 
EAN kódok 

Termék Kiszerelés Szín Csomagolás Db/karton Db/ 
kód         EUR-raklap 
4525 310ml színtelen kartus 12 1440 

4527 310ml fehér kartus 12 1440 

4537 310ml tíkfa kartus 12 1440 

4529 310ml szépiabarna kartus 12 1440 

4531 310ml tölgy kartus 12 1440 

4533 310ml Sötét tölgy kartus 12 1440 

5439 310ml Paliszander kartus 12 1440 

4535 310ml fenyı kartus 12 1440 

4541 310ml fekete kartus 12 1440 

4526 600ml színtelen fólia 12 1056 

4528 600ml fehér fólia 12 1056 

4538 600ml tíkfa fólia 12 1056 

4530 600ml szépiabarna fólia 12 1056 

4532 600ml tölgy fólia 12 1056 

4534 600ml Sötét tölgy fólia 12 1056 

4540 600ml Paliszander fólia 12 1056 

4536 600ml fenyı fólia 12 1056 

4542 600ml fekete fólia 12 1056 
 

Tárolás 
TYTAN INDUSTRY A 24 minıségét megırzi 15 hónapig hővös (+5°C és +25°C között), száraz helyen 
tárolva, szorosan zárt csomagolásban. A lejárati idı és a gyártási szám a csomagoláson. 
Ha a termék minıség megırzési idejének lejárta nem feltétlenül jelenti a termék használhatatlanságát, 
de a mindıségét tesztelni kell, hogy a tulajdonságai megfelelnek-e a felhasználási követelményeknek.  
 

Szállítási információ: 

 Szárazföldi: ADR: szabad 

Tengeri: IMDG: szabad 

Légi: ICAO / IATA-DGR: szabad 

UN szám:  Nincs 
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BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
Alkalmazása a szokásos higiéniai elıírásoknak megfelelıen. Részletes információ a Biztonsági 
adatlapban, mely a Selena Hungária Kft.-nél kérésre elérhetı. 

Biztonság: S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S24/25 Kerülni kell a bırrel való érintkezést és a 
szembe jutást. S51 Csak jól szellıztetett helyen használható. 

Hulladékkezelés: A maradék terméket és az üres csomagolást, kartust a hivalatos helyi szabályoknak 
megfelelıen kell győjteni. 

 
GARANCIA 
Legjobb tudásunk szerint a magas minıségő szilikon tömítık élettartama néhány tíz év. Amennyiben 
Tytan Industry tömítınket a megfelelı felületen a megfelelı módon használják, a jelzett minıség 
megırzési idın belül, javaslataink szerint, a szállítás idıpontjától számított 10 éves garanciát vállalunk 
a következıkre:  
A tömítı 
� megtartja rugalmassági jellemzıit. 
� Nem lesz rideg, nem repedezik meg. 
� Nem lesz lényegesen keményebb vagy puhább 
� Nagymértékben megtartja eredeti színét. 
 
A garancia csak a termékre vonatkozik, nem pedig azokra a jellemzıkre, melyek a tömítı 
felhasználásától függenek, s ezért ellenırzésünkön kívül esnek. A garancia nem vonatkozik azokra az 
esetekre, mikor a tömítı a következık miatt veszíti el tulajdonságait: 
� Természeti katasztrófa, mint villámlás, földrengés, hurrikán, tőz, stb. 
� Olyan szerkezeti mozgások, mely a tömítı mozgási képességén felül vannak, melyek építésbıl, 

tervezési vagy kivitelezési, egyéb okból fakadnak. 
� A tömítı alatti felület megrongálódása esetén. 
� A tömítıvel érintkezésben lévı felület incompatibilitása vagy öregedésállóságának hiánya miatt. 
� Külsı vegyszer, eszköz, egyén által okozott mechanikai rongálás. 
� A levegıbıl a tömítıre került szennyezıdések, mely következtében a tömítı kinézete 

megváltozik. 

Reklamáció esetén a probléma észlelését követıen azonnal, de legkésıbb 30 napon belül írásos 
feljegyzést kell küldeni részünkre, és biztosítani kell számunkra, hogy a problémát a helyszínen 
megvizsgálhassuk. Abban az esetben, ha a reklamáció jogos, vagy kicseréljük/tetjük  a szilikont  egy 
arra megfelelı anyaggal, vagy visszafizetjük a megvásárolt termék árát. Továbbá vállaljuk a szilikon 
okozta kár megtérítésének anyagi felelısségét, maximum a hibát okozó szilikon vásárlási értékének 
háromszorosáig. 
 
Ezen Mőszaki adatlap kibocsátásával az elızı kiadások érvényüket vesztik. 
 
 
Az itt szereplı információk közzététele teljes jóhiszemőséggel történt a Selena kutatásai alapján és azokat hitelesnek tartjuk. 

Mindazonáltal, mivel termékeink használatának körülményei és módszerei nem állnak ellenırzésünk 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 

elıírásoknak. A jogorvoslat a megvásárolt termék árának visszafizetésére vagy a termék cseréjére korlátozódik, ha az eltér a 

garanciában vállaltaktól. A Selena határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított vagy hallgatólagos garanciaigényt, mely egy 

sajátos célnak vagy kereskedelmi szempontnak fele meg. A Selena elhárítja a felelısségét minden véletlenszerően 

bekövetkezett kár, illetve következményként keletkezı kár miatt. A felhasználási javaslatokat tilos szabadalomsértéshez 

felhasználni. 

 


