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TYTAN PROFESSIONAL LOW-
EXPANSION Pisztolyhab 
 
 

A  LOW-EXPANSION Pisztolyhab egy professzionális, használatra kész, 
egykomponensű termék, mely nedvesség hatására keményedik ki, használata számos építési 
alkalmazáshoz ajánlott: rögzítéshez, tömítéshez, hézagok kitöltéséhez és szigeteléshez. A 
korszerű vegyi összeállításnak köszönhetően nem esik le függőleges felületekről sem. A 
kikeményedett termék kiváló hő- és hangszigetelést biztosít. Penészálló, ellenáll hőnek, 
fagynak (-60oC és +100oC között), és nedvességnek. Pisztollyal történő alkalmazása 
precizitást, gyorsaságot biztosít és növeli a hab hatékonyságát. A kikeményedett hab 
vágható, csiszolható, vakolható vagy festhető. A kiváló minőségű TYTAN® Pisztolyhabot az 
ISO 9001:2000-nak megfelelően gyártották. A kikeményedett hab megszokott struktúrája 
tökéletes tapadást biztosít a legtöbb építési anyaghoz: 

 tégla 
 beton 
 vakolat 

 fa 
 üveg 
 fém 

 polisztirol 
 kemény PVC  
 kemény purhab 

  
ELŐNYÖK 
 

 Magas kihozatal - legfeljebb 55 l (750 ml) 
 Kiválóan tapad a legtöbb építési anyaghoz 
 Kiváló hő és hangszigetelés 

 Penész és pára ellenálló 
 Professzionális adagoló egység - precíz és hatékonyabb alkalmazás 
 Spórol a beépítő munkaidejével – a vágás kb. 30 perc után elkezdhető 
 Meghosszabbított élettartam - 18 hónap 
 Ózonbarát hajtóanyagok, CFC és HCFC - mentes 
 B3 tűzveszélyességi kategória (DIN 4102) 

 
TIPIKUS ALKALMAZÁSOK 
 

- ablak és ajtókeretek rögzítése 
- vízhálózat hőszigetelése, csatornarendszer és központi fűtés  
- hullámos lemezek, tetőcserepek, falelemek rögzítése és szigetelése stb. 
- válaszfalak, autó- és hajófülkék hangszigetelése és tömítése 
- keretszerkezeteknél előregyártott faelemek illesztéséhez 
- tetőszerkezetek hőszigetelése 
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MŰSZAKI ADATOK 
 

 PARAMÉTER SZABVÁNYOK / 
KONDÍCIÓK 

Szín halványsárga - 

Alkalmazási hőmérséklet +5ºC és +30ºC között - 

Flakon hőmérséklet +10ºC és +30ºC között - 

Utótágulás 30-60 % +23oC-nál, 50% RH RB024 

Vágási idő ≤30 perc +23oC-nál, 50% RH RB024 

Teljes kikeményedési idő kb. 24 óra Belső szabvány/ RB024 

Hőállóság (kikeményedés 
után) 

-60ºC és +100ºC között 
- 

Formatartás (zsugorodás) ≤3% RB024 

Vízabszorpció(24 óra) [kg/m2] ≤1 PN-EN ISO 1609:1999 

Hővezetés   ≤0,036 W/mK PN-EN 12667:2002 

Tűzveszélyességi kategória F/B3  DIN 4102/ EN 13501-1:2008 

Oldószerek (kikeményedés 
előtt)  

Tytan Professional Eco 
Tisztító 

- 

Kihozatal ** 45- 55 l  Belső szabvány/RB024 

 * Az illesztéseknél lévő sűrűség változik, az illesztés méretétől függően 
(minél keskenyebb az illesztés annál nagyobb a sűrűség). A kisebb illesztéseknél 
nagyobb mértékű a sűrűség, mint a szabad kifújás esetében, ami a legnagyobb 
modellezhető illesztés. 
** A maximális kihozatal szabad kifújási módszerét optimális körülmények között 
mérték ( EN 291).  Az eredmények nagyban függenek az elpazarolt hab 
mennyiségétől (túlzott használat, stb.), a flakonhőmérséklettől, az alkalmazástól 
, a munkafelszíntől,  a felszerelés minőségétől, beleértve a habot felhasználó 
személy képességeit is.  
 
HASZNÁLATAI ÚTMUTATÓ 
 
Előkészítés - A munkafelületnek, tisztának és zsiradéktól mentesnek kell lennie. A flakont 
természetes módon, szobahőmérsékleten kell tartani (pl. meleg vízbe mártva). Figyelem! 
Forró vagy forrásban lévő víz nem használható. Használat előtt a flakont rázza fel 
néhányszor. Távolítsa el a kupakot és csavarja a flakont a pisztoly illesztésére.  0oC felett 
ajánlott megnedvesíteni a munkafelületet. 
Alkalmazás - Tartsa a flakont fejjel lefelé alkalmazás közben. Töltse ki a hézagokat 
megközelítőleg. 70%-ig (a hab alkalmazás után tágul). Kötés után a felesleges habot 
távolítsa el mechanikusan (pl. késsel). Teljes kötés után védje a habot az UV sugárzástól 
tömítőanyaggal, vakolóanyaggal, festékkel. Ha a használat során több mint 15 perc szünetet 
tartunk, a pisztolyt és a flakon szelepét tisztítsuk meg purhabtisztítóval. Alacsonyabb 
hőmérsékleten célszerű megvárni a teljes kötési időt (a túl korai vágása, ill. a munka 
folytatása visszafordíthatatlan változásokat okozhat a hab szerkezetében és ronthatja a hab 
funkcionális jellemzőit). A hab kihozatala változó lehet, függve a viszonylagos 
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páratartalomtól, flakon hőmérséklettől és a felhasználás módszerétől. The chart below 
illustrates the foam output achieved under optimal conditions, i.e. 50% relative humidity, 
ambient and can temp. of +23oC.  
Tisztítás - Tisztítsa Tytan Professional ECO-purhabtisztítóval a friss habot. Kötés után csak 
mechanikusan lehet eltávolítani.  
Megjegyzés - A termék nem tapad polietilénhez, polipropilénhez, szilikonhoz és teflonhoz.  
Ablak- és ajtókeretek beépítésekor mindig használjon mechanikus rögzítő elemeket és 
támasztékokat. 
LOGISTIC INFORMATION 
 

Tűzveszél
yességi 

kategória 

Nettó 
űrtartalom 

Csomagolás Db/karto
n 

Db / EURO 
paletta 

F/B3 750 ml can 12 624 

 
Garanciális lejárati idő a gyártástól számított 18 hónap, eredeti csomagolásban, száraz, 
hűvös helyiségben, tűzforrástól távol. Tárolási hőmérséklet: +5oC-tól +30oC-ig (túllépve a 
megengedett mennyiséget csökkenhet az élettartam egészen 9 hónapra is, vagy 
megrongálódhat termék). Tilos a purhabot tartalmazó flakont +50°C-nál magasabb 
hőmérsékleten Hogy a szelep ne tömítődjön el megszáradt habbal, a terméket állítva kell 
tárolni. 
 
SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ 
 
Szállítási információ – Nemzetközi kódok 
 

Szárazföldi: 

ADR/RID 2/5 F osztály  

   

Figyelmeztető tábla: Aeroszolok UN 1950 

Az ADR szabályok  3.4 bekezdése szerint the provisions of other Chapters of ADR DO 
NOT apply to the carriage of the substance. 

Tengeri: 

IMDG: 2 2.1 osztály UN 1950 

 EmS F-D, S-U  

Műszaki elnevezés: Aeroszolok  

Air transport: 

ICAO/IATA 2.1 osztály UN 1950 

Műszaki elnevezés: Aeroszolok Csomagolás típusa: III 

 
Hőmérséklet határérték tárolás és szállítás során: 
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BIZTONSÁGI ÉS 

EGÉSZSÉGÜGYI 
ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 

Tartalmaz: polimetilén polifenil poliizocianát, izomerek és homológok. R20 
Belélegezve ártalmas. R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. R40 A 
rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve 
túlérzékenységet okozhat. R48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos 
egészségkárosodást okozhat R53  A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. S23 
A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. S36/37/39 Megfelelő 
védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni. S45 Baleset vagy rosszullét 
esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. S51 Csak jól 
szellőztetett helyen használható. S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális 
adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap. S63 Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a 
sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani számára a nyugalmat. Izocianátokat tartalmaz. 
Tekintse meg a gyártó által közzétett információt. Csecsemőkre ártalmas lehet. A 
készülékben túlnyomás uralkodik: óvjuk napfénytől és ne tegyük ki +50°C–nál magasabb 
hőmérsékletnek. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, vagy tűzbe dobni, még üres állapotban is tilos! 
Tilos nyílt lángra, vagy bármilyen izzó anyagra permetezni! Gyermek kezébe nem kerülhet! 
Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás! A termék allergiás reakciót válthat ki 
azokból, akik érzékenyek a diizocianátokra. Azok, akik asztmában, ekcémában vagy 
bőrbetegségekben szenvednek kerüljék a termékkel való érintkezést. A termék kizárólag jól 
szellőző helyen használható, illetve abban az esetben, ha megfelelő gázszűrővel ellátott 

védőmaszkot visel. (a.m. típus A1 az EN 14387 szabványnak megfelelően). 

 
További információért tekintse meg a 
termék Biztonsági Adatlapját (MSDS). 
Újrahasznosítás a hatályos jogi 
szabályzásoknak megfelelően. 
 
 

 
 
Ezen Műszaki Adatlap kiadásával az összes előző érvényét veszíti. 

. 

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 

Hőmérséklet Maximális időtartam 
károsodás alacsony 
kockázata mellett 

<-20 ºC 4 

-19 ºC és -10 ºC 
között 

7 

-9 ºC    és   0 ºC 
között 

10 

  
 F+ Xn 

FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES      ÁRTALMAS 
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értékesítési specifikációnak. 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. Selena Co. S.A. 
határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított, vagy hallgatólagos garancia-igényt, amely 
egy sajátos célnak, vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a 
felelősséget minden véletlenszerűen bekövetkezett vagy később bekövetkező kárért. A 
használatra vonatkozó utasításokat tilos úgy értelmezni, mint felbujtást bármely szabadalmi 

jog megszegésére. 

 


