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TYTAN PROFESSIONAL  
Disprobit aszfalt-gumi diszperziós keverék 
tetővédő és vízzáró szigeteléshez 
 
A TYTAN PROFESSIONAL Disprobit keverék egy diszperziós aszfalt keverék, melyet szintetikus 

gumianyaggal módosítottak. Az anyagot könnyű vízzáró szigetelésekhez, valamint tetőburkolatok 
helyreállításához és konzerválásához tervezték. A termék ideális az európai mérsékelt éghajlathoz – a 

membránok igen ellenállóak a fagy okozta repedésekkel szemben (mint ahogyan azt látni az aszfaltozott 
utakon). A bevonat ellenáll atmoszférikus kondícióknak, víznek, enyhe savnak és lúgnak, agresszív 

anyagoknak, melyek a földben találhatók. Tixotróp tulajdonságainak köszönhetően a bevonat függőleges 

felületeken is fennmarad, még magas hőmérséklet esetén is. A Disprobit keverék száraz és nedves 
felületen egyaránt alkalmazható. Alkalmazható habosított polisztirollal is. 

 
ELŐNYÖK 

 száraz és nedves felületen is használható 

 függőleges felületeken is fennmarad 
 oldószert nem tartalmaz 

 

TIPIKUS ALKALMAZÁSOK 
- kátránypapírból, fémből és kerámia cserepekből épített tetőburkolatok 

helyreállításához és konzerválásához 
- hézagmentes víztaszító tetőburkolatok alsó rétegére, mely 1 réteg 

kátránypapírból, tartóhálóból, műszaki textíliából stb. készült  
- víztaszító szigetelés épületek földalatti részeihez (pl. alagsor, pince) 

- víztaszító szigetelés alagsorok, garázsok, teraszok és erkélyek padlószerkezetéhez 

 

SZABVÁNYOK 

Megfelel a PN-B-24000DN:1997 lengyel normának 
A termék a Lengyel Kutatási és Tanúsító Központ megfelelőségi tanúsítványával rendelkezik. 

 
MŰSZAKI ADATOK 
Állag    tixotróp anyag 

Szín     sötétbarna/fekete 

Alkalmazási hőmérséklet +5°C és +30ºC között 
Alapozás  

Higítási arány vízzel 1:2 

Kiadósság: 0.2-0.3 kg / m2 

Szigetelés  

1 réteg kötési ideje  6 óra 

Kiadósság: 0.8 – 1.2 kg/m² 1 réteghez 

Rétegek száma: 2-4 alkalmazástól függően 

Eszközök tisztítása:  víz, kikeményedve – szerves oldószerek 
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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. 
 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
A munkafelület előkészítése: A felületet nem lehet fagyott, vagy nem boríthatja dér vagy állóvíz.  
Távolítsa el az elöregedett rétegeket, koszt, éles szegélyeket és szennyeződéseket. Távolítsa el a rozsdát a 

fémelemekről és óvja azt a korróziótól. Töltse ki a hézagokat, durva egyenetlenségeket vakolattal. Az 
alagsori falakat új vakolattal kell bevonni, a betonelemeket pedig lekezelni és akklimatizálni kell. 

Elöregedett tetőburkolatok javítása esetén: távolítsa el a meglazult kátránypapír darabokat és egyéb 

szennyeződéseket; a buborékokat, kidudorodásokat vágja át keresztirányban és ragassza meg Abizol KL 
DM ragasztóval. Töltse ki a hézagokat Abizol G aszfalt-gumi esztich-csel. 

Az alkalmazások előtt alapozza a felületet Disprobit alapozó koncentrátummal (ne használjon 
oldószertartalmú alapozókat) majd várjon míg megszárad. 

  

Alkalmazás: Használja hidegen. Keverje fel alaposan lassú forgású keverővel használat előtt. Hordja fel a 
keveréket ecsettel. A következő réteget csak akkor alkalmazza, ha a másik már megszáradt. A rétegeket 

egymásra merőlegesen hordja fel. 
Tetőburkolatok helyreállítása és konzerválása: legalább 2 réteg szükséges. Annak érdekében, hogy a 

bevonat tartósságát megnöveljük, ajánlott hálóval szétszórni az utolsó nedves réteget. 

Hézagmentes tetőbevonatok: ossza el a Disprobit réteget egyenletesen az egész tetőfelületen, majd 
várjon, míg az megszárad. Bontsa ki a polipropilén hálót és vigye fel a Disprobitot csíkokban a háló 

szélességében (ügyeljen rá, hogy a háló részei egymást 10 cm szélességben takarják), várjon, amíg 
megszárad. Használja újra a Disprobitot a textilcsíkok szélességében és dörzsölje a textildarabokat a friss 

bevonatba, amíg az jól át nem ázik.  Ha ez a réteg teljesen megszáradt, hordja fel az utolsó réteget - rögtön 
szórja szét háló segítségével.  

Víztaszító szigetelések: Miután a Disprobit alapozó teljesen megszáradt ossza szét a keveréket legalább 2 

rétegben. Minden peremet meg kell erősíteni védőtextíliával. Várjon pár napot, amíg a nedvesség elpárolog 
a teljes rétegvastagságból és felváltva, óvatosan szórjon vakolatot az oldalakra ügyelve arra, hogy nem tesz 

kárt a szigetelésben.  
 

Tisztítás: Tisztítsa vízzel, ha megszilárdult, tisztítsa szerves oldószerrel. 

 

TÁROLÁSI, LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ 
Szavatossági ideje 12 hónap a gyártástól számítva +5°C és +35ºC közötti hőmérsékleten tárolva. Fagytól 
távol tartandó.  

EAN Márka Szín Csomagolás 

db /   

EURO-paletta 

590 3518 05763 2 

TYTAN  

PROFESSIONAL fekete 10kg 

műanyag 

vödör 44 

590 3518 05764 9 
TYTAN  
PROFESSIONAL fekete 20kg 

műanyag 
vödör 33 

  

Közúti: ADR: Mentes 
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Tengeri: IMDG: Mentes 

Légi: ICAO / IATA-DGR: Mentes 

UN Szám: nincs  Nincs 

 

 
 

 

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK 

Alkalmazza a megszokott egészségügyi óvintézkedéseket. Tarsa távol nyílt lángtól. Részletes információért 
tekintse meg a termék Biztonságtechnikai Adatlapját, mely a Selena Hungária Kft-nél kérésre hozzáférhető. 

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni S46 Lenyelése esetén azonnal 
orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni 

Megsemmisítés: A termékmaradványokat és üres tárolóedényeket a hivatalos, helyi hatóságok előírásai 

szerint kell megsemmisíteni.  

 
Ennek a Műszaki Adatlapnak kiadásával az előző érvényét veszti. 
 

Az itt leírt információt a Selena kutatásaira alapozva és bízva annak pontosságában a cég jóhiszeműen ajánlja. 
Mindamellett, mivel termékünk használatának körülményei és módszerei hatáskörünkön kívül áll, ezek az információk 
nem helyettesítik a felhasználó által végzett próbát, hogy biztosítsa a Selena termékei tökéletesen megfelelnek az Ön 
különleges igényeinek. A Selena egyedül azt garantálja, hogy a termék megfelel a jelenlegi eladási előírásoknak.  A 
jótállás bármilyen megszegésére az Ön kizárólagos jogorvoslata a beszerzési ár megtérítésére vagy termékcserére van 
korlátozva bármely terméknél, mely a jótállási előírásoknak nem felelne meg. Selena Co. S.A. kimondottan elutasít 
bármiféle határozott vagy utaló reklamációt, ha a termék egyéni célokra vagy kereskedelemre alkalmas. A Selena nem 
vállal felelősséget hatáskörén kívül eső okból eredő sérülések miatt. A felhasználásra tett javaslatok nem sértenek 
semmilyen szabadalmaztatott eljárást.  

 


