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TYTAN PROFESSIONAL  
HYDROL 1K Folyékony fólia 
 
A TYTAN PROFESSIONAL HYDROL 1K Folyékony Fóliát nedvszívó és porózus aljzatok hézagmentes 

tömítéséhez használják. Beltéri/kültéri vízszigeteléshez és falfelületekhez, melyek nincsenek kitéve 
folyamatos nedvességnek, vagy felszálló párának. Tartós és elasztikus vízzáró szigetelés kialakítását teszi 

lehetővé kerámialapok alá. 
Vízállóságot biztosít olyan helyeken, melyek átmenetileg vannak kitéve nedvességnek: fürdőszoba, konyha, 

pince, mosókonyha, erkély, terasz. 
 

ELŐNYÖK 
 tartósan rugalmas bevonat 
 repedés gátló 

 beltéri/kültéri alkalmazás 
 

TIPIKUS ALKALMAZÁSOK 
Kerámialapok alá: fürdőszobába, konyhába, pincébe, mosókonyhába, erkélyre, teraszra. 
 

 
SZABVÁNYOK 
A következő előírásoknak felel meg: 

 Higiéniai tanúsítvány PZH No HK/B/1511/01/2003 
 Műszaki Engedély ITB: AT-15-6087-2003 

 
MŰSZAKI ADATOK 
Alkalmazási hőmérséklet +5 és +25 között 

Működési hőmérsékleti skála – 25 és +50 között 

Sűrűség kb. 1,3 kg/dm3 

Karcolásfedő képesség 1,0 mm 

1 réteg kötési ideje min. 6 óra 

Teljes kötési idő  min. 24 óra 

Minimális rétegvastagság 1,5 mm 

Összkiadósság  1,3-2,0 kg/m²* 

*a rétegvastagságtól függ 

 

A műszaki adatok és az alkalmazás 23 ° C-os hőmérséklet és 60%-os levegő páratartalom mellett 
értelmezendőek. Ez a szabvány. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetében a kötési idő 

hosszabbodhat. 
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 
Az aljzatnak szilárdnak, tisztának, portól, zsírtól, valamint biológiai és vegyi agressziótól mentesnek kell 

lennie. Töltse ki a hézagokat. A nedvszívó felületeket alapozni kell a készítmény alkalmazása előtt. 

Megjegyzés: Új ásványi felületeken a termék teljes kikeményedés után alkalmazható (legalább 3-4  hét). 
Közvetlenül felhasználás előtt alaposan keverjük össze keverő / lassú kosaras keverő segítségével, amíg 

homogén masszát nem kapunk. Ne adjon a csomagolásban lévő alapanyaghoz semmilyen más hozzávalót. 
 

Hordjon fel 2 vékony és egyenletes réteget ecset vagy henger segítségével. Hordja fel a 2. réteget miután az 
első teljesen megszáradt, kb. 6 óra elteltével. A sarkokat, széleket, dilatációs hézagokat, aljzati repedéseket, 

csövek átmeneteit és csatornákat tömítő szalagokkal, sarokpántokkal vagy bilincsekkel meg kell erősíteni. 

(Illessze a tömítőelemet a frish bevonatba, nyomja erősen, és miután az első réteg a száraz tapintású, 
fedjük be egy következő réteg folyékony fóliával). Folyamatos nedvességnek kitett területeken alkalmazzunk 

egy további, harmadik réteget. Teljes kötési idő - legalább 24 óra. Amennyiben a bevonat megkötött, 
beépítheti a cserepeket. 

Csemperagasztáshoz csak elasztikus ragasztót használjon 

 
Megjegyzés:  

A kötési idő 23 ° C-os hőmérséklet és 60%-os levegő páratartalom mellett értelmezendő. Ez a szabvány. 
Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetében a kötési idő hosszabbodhat. 

Csemperagasztáshoz csak elasztikus ragasztót használjon. 
Kültéri alkalmazás: 3 réteget alkalmazzon. Mielőtt a bevonat megköt, meg kell óvni azt az esőzéstől. A 

bevonat kikeményedése után rögtön megkezdheti a cserepek ragasztását (nem UV-álló). 

 

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ 

EAN Kód Kiszerelés 

Szabvány 

db / EURO- 
paletta 

5903518043994 1,2 kg 378 

5903518032844 4 kg 144 

5903518033193 12 kg 55 

 
Tárolja eredeti, zárt csomagolásában, száraz helyen +5oC és +25oC hőmérséklet között. 

Szavatosság: 12 hónap a gyártás dátumától számítva. A lejárat dátuma és a gyártási szám a csomagoláson 

található.  

 

SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ 

Közúti: ADR: mentes 

Tengeri: IMDG: mentes 

Légi: ICAO / IATA-DGR: mentes 

UN Szám: nincs   
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BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK 

Részletes információért vizsgálja meg a termék Biztonsági Adatlapját, mely a Selena Hungária Kft.-nél 
kérésre hozzáférhető. 

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő. S25 Kerülni kell a 

szembejutást. S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.  

 

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 garanciaigényt. 
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. 

 
Érvényesítés: 2010.04.29. 


