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TYTAN PROFESSIONAL 

ZSINDELYRAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ 

A TYTAN Zsindelyragasztó és tömítő kiváló minőségű bitumen-alapú termék, mely kitűnően tapad 
minden tetőfedő felülethez. Különösen ajánlott zsindelytetők ragasztásához, illesztéséhez. A tetőn lévő 
hézagok és repedések tömítésére, javítására és védelmére is kiváló. Felhasználásra kész, rugalmas és 
szintetikus szálakat tartalmaz, mely a felületek között egy belső réteget képez. 
A termék nagyon jól tapad a tipikus építőanyag felületekhez is úgy, mint: 

- beton 
- vakolat 
- fa 
- aszfalt tető  

- bitumen borítás 
- galvanizált vas 
- acél 

 

ELŐNYÖK: 

Nem igényel előmelegítést 
Kitűnően tapad száraz és nedves tetőfelületekhez egyaránt 
Azonnali tetőjavítás 
Széleskörű alkalmazás a tetőfedésben  

Jól ellenáll az öregedésnek, az UV sugárzásnak és a 
környezeti hatásoknak 

Kiválóan ellenáll a csapadéknak  
Azbesztmentes 

TIPIKUS FELHASZNÁLÁS: 

Zsindelyragasztásra 

Kitűnő ideiglenes javításokra is 

A tetőn lévő lyukak, repedések, hézagok javítására 
Bitumenfelületek gyenge részeinek megerősítésére 

A vízálló lemez és a kémény közötti hézagok, vízelvezető 
csövek, pillérek, szellőzőkürtők, kémények és egyebek 
tömítésére  

Tetővégek, csatornák, üvegfelületek, fedőkövek, aszfalt 
hullámlemezek, stb. lezárására és kitöltésére 

Hullámlemezek illesztési hézagainak tömítésére 

Bitumen lemezek, cinkcsatornák és egyebek repedéseinek 
javítására 
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MŰSZAKI ADATOK 

ÁLLAG: félkemény paszta 

ÖSSZETÉTEL: 
bitumengyanta és rostok keveréke Szerves 
oldószerekben 

SZÍN: fekete 

ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET: +10oC és +35oC között 

VISZKOZITÁS: 70000 cPa.s  +60oC-on 

SŰRŰSÉG: 1,25 g/cm3 

GYULLADÁSI HŐ: +37oC 

FELHASZNÁLÁS MÓDJA  

Felület előkészítése: 

A felületnek tisztának, zsiradéktól és portól mentesnek kell lennie. Az esetleges hólyagokat le kell vágni 
és a maradék vizet eltávolítani. Szükség esetén a leszakadt részeket Tetőalapozóval kell rögzíteni a 
jobb tapadás érdekében. 

A termék használata: 

Ha szükséges, használjon Tetőalapozót. Alkalmazási hőmérséklet: +10oC és +35oC között.. 
Kartus esetén: Vágja le a kinyomócsövet 45º-ban a rés szélességének megfelelően. Kartuspisztolyba 
téve használja.  

Egyéb kiszerelés esetén: használjon simítókanalat vagy spatulát a termék használata során. A kisebb 
repedésekhez elegendő egy rétegben felvinni a terméket, a komolyabb repedéseknél két rétegben kell 
használni a terméket, s a két réteg közé  erősítésként 50g poliészter filcszövetet tenni.  
A szükséges termékmennyiséget a repedések mérete határozza meg: kb. 3 m hosszú 1cm x 1cm-es 
fugahossz jön ki egy kartusból, de ez függ a használt mennyiségtől. Ha szükséges nedves spatulával 
használja a terméket. Száradási idő: 7 óra elteltével kézszáraz.  

Tisztítás: Az eszközök és a szennyezett felületek megfelelő oldószerrel tisztíthatók, pl. xilén. 



A TYTAN ZSINDELYRAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ 

MŰSZAKI ADATLAP 
 

 

 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: export@selena.com,  www.selenafm.com,   
 Selena Hungária Kft. 7630 Pécs, Közraktár u. 1.  
 Tel.Fax: +36 72 514 410  

  3/3 

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ 

Kiszerelés Csomagolás Db/karton Db/EUR-raklap 
       

310ml kartus 12 1440 
1kg fémdoboz 6 420 
5kg vödör 2 120 

A garanciális idő a gyártástól számított 12 hónap zárt, eredeti csomagolásban, száraz helyen, +5oC és 
+30oC között tárolva. 

Egyéb szállítási információ: 

Szárazföldi szállítás 

ARD/RID osztály: F1 
Tétel: 33 
UN No: 1133 
Osztály: 2 

Tengeri szállítás, 

IMDG osztály: 3.2 
UN-szám: 1263 
Helyes tengeri szállítási megnevezés: ragasztó, kevésbé tűzveszélyes 
Tengeri szennyezés: igen 

Légi szállítás 

ICAO/IATA osztály: 3 
UN/ID No: 1263 
Helyes szállítási megnevezés: ragasztó, kevésbé tűzveszélyes 

 
BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK 

Az általános higiéniai előírások alkalmazandók. Részletes információ a termék Biztonsági adatlapján található, melyet a 
Selena Co. S.A. kérésre biztosít. 
EU-címke: R10 Kevésbé tűzveszélyes. R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. R67 
Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S25 Kerülni kell a szembejutást S45 
Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. S53 Kerülni kell az 
expozíciót, - használatához külön utasítás szükséges. 
Hulladékkezelés: A maradék termék és az üres kartus hulladékkezelését a hivatalos szabályoknak megfelelően kell 
végezni. 

Ezen Műszaki Adatlap megjelenésével a korábbi kiadások 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 határozottan elutasít  
minden olyan kinyilvánított vagy hallgatólagos garanciaigényt, mely egy sajátos célnak vagy kereskedelmi szempontnak fele 
meg. A Selena elhárítja a felelősségét minden véletlenszerűen bekövetkezett kár, illetve következményként keletkező kár 
miatt. A felhasználási javaslatokat tilos szabadalomsértéshez felhasználni. 


