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TYTAN PROFESSIONAL 
X-TRÉM SZÁLERŐSÍTETT TÖMÍTŐ 
 
A szálerősített kaucsuk tömítő, egy univerzális termék széleskörű felhasználásra. Tartósan rugalmas, plaszto-

elasztikus tömítést hoz létre, mely magasfokú öregedésállósággal jellemezhető. Egyedülálló előnye, hogy 

tökéletesen tapad a legtöbb porózus és nem porózus felülethez, mint pl.: beton, vakolatok, fém, és 
műanyagok. 

A legtöbb tömítővel szemben nedves, sima felületeken is alkalmazható, ezért tökéletesen alkalmas például 
tetők és hajók javításához. Víz alatt is alkalmazható. Bitumenes felületeken is használható. Nem igényel 

alapozást. Kikeményedés után a tömítő festhető, azonban szükséges ellenőrizni a festéknek a tömítőre 

gyakorolt hatását! Havazás és esőzés közben is alkalmazható. 
 

ELŐNYÖK 
 tökéletesen ellenáll gombáknak és penésznek 

 festhető 

 kiváló tapadás 

 bitumenes anyagokkal együtt alkalmazható 

 vízzel teljesen elárasztott felületeken is alkalmazható 

 

TIPIKUS ALKALMAZÁSOK 

 Falakon, tetőkön, üvegen stb. lévő repedések, hasadások tömítése; 

 Különböző anyagfelületű elemek kombinálása: fa, üveg, beton, fém és műanyagok 

 Csatlakozások és tömítések létrehozása hajókban és minden olyan típusú alkalmazásnál, ami 

tartós vízzel szembeni ellenállóságot igényel 

 Fémlemezek és csatornák tömítése 

 

 
 

TAPADÁSI FELÜLETEK 
 

Felület Tapadás 

Tégla + 

Beton + 

Gránit + 

Homokkő N/R 

Márvány N/R 

Vakolatok + 

Réz N/R 

Saválló fémlemezek + 

Alumínum + 

Galvanizált fémlemezek + 
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Öntöttvas N/A 

Kerámia lapok + 

Üveg + 

Nyers fa ( fenyő) + 

PC  + 

Kemény PVC +/- 

PS N/R 

Kátrány + 

Bitumenes zsindelyek + 

Klinker lapok + 
 
+ jó tapadás 
+/- a ragasztó részben elválik 

 - gyenge tapadás 

 N/A nincs analizálva 
N/R nem javasolt 

  
Rendkívül sok anyaghoz való tökéletes tapadóképessége ellenére az javasoljuk, végezzen tapadási tesztet 
felhasználás előtt. Gyenge tapadás esetén használjon alapozót. 

 

 

KÉMIAI ELLENÁLLÁS 
 

  Ellenállóság 

víz + (víz alatt tartani folytonosan nem javasolt) 

sós víz (NaCl 2%) + (víz alatt tartani folytonosan nem javasolt) 

uszodavíz + (víz alatt tartani folytonosan nem javasolt) 

benzin, dízel, oliva olaj N/A 

higított szerves sav N/A 

higított nem szerves sav N/A 

higított lúg N/A 
 
+ jó tapadás 

 - gyenge ellenállás 

 N/A nincs analizálva 
  

 

MŰSZAKI ADATOK 
 
Használatra kész állapotban - 23°C és 50% relatív 
nedvességtartalom mellett tesztelve Norma 

 Állag - ragadós paszta 

Színek - 
színtelen,fehér,szürke, 
piros,barna,tégla 

Sűrűség [g/ml] 
ISO 2811-

1  0,93 – 0,95 
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Kötési idő [perc] - 2 - 10 

Nyitott idő [perc] 

 

2 - 10 

Kikeményedés [mm/24h] - 1 - 1,5 

   Kötött állapotban - 2 hét elteltével 23°C és 50% relatív 
nedvességtartalom mellett tesztelve Norma 

 Térfogatcsökkenés[%] ISO 10563 5 - 9 

Modul @ [Mpa] ISO 37 0,75 – 0,85 

Szakadási nyúlás [%] ISO 37 100 – 120 

Szakítószilárdság [Mpa] ISO 37 0,75 

Shore Keménység ISO 868  19-21 

Vízáteresztés 

PN-B 

24000 nem áteresztő 

   Alkalmazási Hőmérséklet [°C ]   -10 - +40 

Hőellenállás [°C ]   -20 - +90 

Tárolási Hőmérséklet [°C ]   +0 - +25 * 

* A TP X-TRÉM SZÁLERŐSÍTETT TÖMÍTŐ -30 ° C-nál kisebb hőmérsékletnél nem szállítható, maximum 4 

héten keresztül, és felhasználás előtt 24 órán keresztül 23 ° C-on kell tárolni. TP X-TRÉM SZÁLERŐSÍTETT 
TÖMÍTŐ 5 fagyási/felengedési ciklusnak ellenáll. 
 
 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 
A munkafelületeknek tisztának, portól, rozsdától, régi laza tömítőanyag daraboktól, olajoktól, festéktől, és 

egyéb olyan szennyeződésektől mentesnek kell lenniük, melyek negatívan befolyásolnák a tömítő 

tapadásának erősségét. A tömítő a legtöbb felületen nem igényli alapozó használatát, de különleges 
felületeken lehetséges, hogy a tapadás fokozása érdekében szükséges lehet Tytan Alapozó alkalmazása. 
Alkalmazás: 
Vágja le a menetes betét tetejét. Csavarja fel a kinyomócsövet, majd vágja le azt a hézag szélességének 
megfelelő szögben. Helyezze a kartust a kartuspisztolyba és adagoljon tömítőt a hézagba. Alkalmazzon 
megfelelő nyomást az anyag adagolása közben, annak érdekében, hogy biztosíthassa az azonnali tapadást. 
Az alkalmazott tömítőt nedves spatula vagy egyéb eszköz segítségével azonnal el kell simítani. 
Oldószeres festékekkel történő festés előtt azt javasoljuk, hogy végezzen teszteket. 
Tisztítás: Tisztítsa, amíg az anyag friss. Kikeményedés után, csak mechanikus úton távolítható el. 
NE MOSSON KEZET OLDÓSZEREKKEL. 

 

PRAKTIKUS INFORMÁCIÓ 
 

Ne alkalmazza polisztirol – polisztirol ragasztására – kárt okozhat az anyagban 

Oldószerre érzékeny felületek esetében, azt javasoljuk, végezzen megelőző teszteket, mielőtt 

az anyagok felhasználná! 
Ne alkalmazza PP, PE anyagokhoz- nincs tapadás 

Festés előtt javasoljuk megelőző tesztek kivitelezését, különösen oldószeres festékek 
esetében! 
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Az X-TRÉM SZÁLERŐSÍTETT TÖMÍTŐ kaucsuk tömítőanyag nem élelmiszeripari vagy orvosi 
alkalmazásokhoz lett tervezve! A termék nincs tesztelve, sem jóváhagyva egészségügyi vagy 

gyógyszerészeti használatra. 

 

CSOMAGOLÁS 
 
A Tytan Professional XTRÉM SZÁLERŐSÍTETT tömítő általában a szabvány szerinti 260ml- 
310ml kartusméretben elérhető. 

 

 

SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ 
 
További információért tekintse meg a termék Biztonságtechnikai Adatlapját. 

 

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS  
 

Legfeljebb 24 hónapon keresztül tárolható száraz, fagytól és hőtől védett helyen, 25 ° C alatti 

hőmérsékleten. 

-30 ° C-nál kisebb hőmérsékletnél nem szállítható, maximum 4 héten keresztül, és felhasználás előtt 24 órán 
keresztül 23 ° C-on kell tárolni. TP X-TRÉM SZÁLERŐSÍTETT TÖMÍTŐ 5 fagyási/felengedési ciklusnak 

ellenáll. 
 
 

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 
Alkalmazza a megszokott egészségügyi intézkedéseket. Részletes tájékoztatásért olvassa el a termék 
Biztonságtechnikai Adatlapját, mely a Selena Hungária Kft.-nél kérésre hozzáférhető. 
Hulladékkezelés: A termékmaradványokat és üres kartusokat a hivatalos, helyi előírásoknak megfelelően 
kell megsemmisíteni.  
 
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. 
 


