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TYTAN PROFESSIONAL 

VÍZÁLLÓ FARAGASZTÓ WB-33  

TYTAN PROFESSIONAL vízálló faragasztó WB-33:  polivinil-acetát alapú diszperziós 
ragasztó minden féle fafajta, rétegelt lemez, karton és más faanyagok hideg és meleg ragasztásához, 
amely nedvességnek van kitéve( konyha- és fürdőszobai bútorok, belső ajtók, korlátok. Használható  
kemény és egzotikus fafajtákhoz is. A meleg ragasztás csökkenti a ragasztó kötési idejét. 

ELŐNYÖK: 

vízállóság: D3 
különösen ajánlott kemény és trópusi fafajtákhoz  
száradás után jó a hőállósága +100ºC-ig 
színtelen kötés 
egyszerű alkalmazás 

TIPIKUS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK: 

mindenféle nedvességnek kitett fafajta hideg és meleg 
ragasztásához 
konyha- és fürdőszoba-bútorok ragasztása 
korlátok ragasztása 

MŰSZAKI ADATOK: 

Kötés előtt:   

Összetétel:  
kopolimer vinil-acetát vizes 
diszperziója  

Szín: fehér 
Sűrűség: cc.1,1 g/ cm³ (+20ºC –on) 
Viszkozitás: 9 000-30 000 mPa*s (+23ºC –on) 
Felhasználási hőmérséklet: +12º C felett 
Nyitott idő: 10  perc 
Préselési  idő: 15-30 perc(+20ºC-on) 
Préselési nyomás: 0,2-0,6 N/mm² 
Teljes kötési idő: 24 óra 
Kiadósság : 150-200g/m²  
Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes 
Kötés után:   
Szárazanyag-tartalom: 48±2% 
A ragasztó kötés utáni 
hőállósága:  +100ºC-ig 
Kötés típusa: rugalmas 
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FELHASZNÁLÁS MÓDJA: 

Előkészítése: A ragasztandó felületet tisztítsa le, szárítsa meg és egyenlítse ki. Keverje fel a 
ragasztót használat előtt.  
Felhasználás: Vigye fel a ragasztót az egyik felületre hengerrel vagy ecsettel. Illessze össze a  
felületeket és azonnal  nyomja össze, tartsa  erősen . Az összenyomás ideje függ a fafajtájától, a 
nedvesség tartalmától és a környezeti hőmérséklettől. A fa nedvesség tartalma nem haladhatja meg a 
10-12%-ot. 

Tisztítás- A meg nem száradt ragasztót vízzel lehet eltávolítani. 

Megjegyzés: Kerülje a ragasztó közvetlen érintkezését fémmel, mert korrózió, illetve a kötés 
elszíneződése léphet fel.  

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ  

Termék kód Kiszerelés Csomagolás Db/karton Raklap 
mennyisége(db) 

4.03.1 200g flakon 20 1368 
4.03.2 500g flakon 12 840 

A termék szavatossági ideje a gyártás napjától számított 9 hónap az eredeti, zárt csomagolásban. Raktározni  
+5ºC és +30ºC  közötti hőmérsékleten kell.  

 
Szállítási információk: 
Közúti szállítás: ARD/RID: szabad 
Tengeri szállítás: IMGD/GGV tenger: szabad 
Légi szállítás: ICAO-TI és IATA-DGR: szabad 
UN szám: nincs 

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI  INTÉZKEDÉSEK 

Az általános egészségügyi  szabályokat kell alkalmazni. Részletes információért kérje a Selena 
Hungária Kft.-nél elérhető Biztonságtechnikai adatlapot. 
 
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a 
csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni.  
 
Megsemmisítési előírások: A megmaradt terméket és az üres  tubust az érvényes jogszabályoknak 
megfelelően kell megsemmisíteni.  
 
Ennek a Műszaki adatlapnak a kiadásával minden korábbi érvényét vesztette. 
Az itt felsorolt információk a Selena kutatásain alapszanak és pontosnak tekinthetők. Mivel a termék 
kezelésének, tárolásának vagy felhasználásának körülményeit és módszereit nem tudjuk ellenőrizni, ez 
az információ nem helyettesíthető a felhasználók által végzett tesztekkel, annak bebizonyítására, hogy 
a Selena termékek teljes mértékben megfelelőek speciális felhasználásra. A Selena kezességet vállal, 
hogy a termék megfelel a jelenlegi értékesítési specifikációnak. A használati utasítás nem használható 
fel a szabadalmazott gyártmány utánzására. 


