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VÉKONYÁGYAS FALAZÓ RAGASZTÓ  
 

A Tytan Professional Vékonyágyas Falazó Ragasztót precíz kivitelezésű (laposság / magasság eltérés nem nagyobb, 

mint 3 mm folyóméterenként) anyagokból építendő falakhoz tervezték vékony hézagolással. Az egymásra épített elemek 
autoklávolással szilárdított pórusbetonból és síkracsiszolt kerámia blokkokból készült kalibrát blokkok, melyeket az 
alapzat megépítéséhez használják külső vakolt falaknál és belső falaknál. A PU ragasztót egyaránt tervezték teherbíró 
falakhoz és válaszfalakhoz.  

 
ELŐNYÖK 
 
 

JELMAGYARÁZAT 
     
▲▲▲ magas 
▲▲ fokozott 
  ■ normál 
▼▼ csökkentett 
▼▼▼ alacsony 

-  nem alkalmazható 

 

 
 

 
* ÖSSZEHASONLÍTVA A HAGYOMÁNYOS CEMENT ALAPÚ HABARCSOKKAL 

ALKALMAZÁSI KONDÍCIÓK 
 

FLAKON HŐMÉRSÉKLET 
+10

0
C és +30

0
C 

között 

ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET 
   -5

0
C és +30

0
C 

között 

ALJZATI HŐMÉRSÉKLET 
   -5

0
C és +30

0
C 

között 

AZ AJÁNLOTT MINIMÁLIS RELATÍV PÁRATARTALOM 23
0
C-NÁL 45% 

 

AZ ALKALMAZÁS MÓDSZERE 
 

A készítmény használata előtt ellenőrizze a biztonsági adatlapban található biztonsági utasításokat 

1. AZ ALJAT ELŐKÉSZÍTÉSE 
 

A Tytan Professional Vékonyágyas Falazó Ragasztót precízen elsimított alapokra emelt falak 
ragasztásához kell használni. Egyenetlen felület esetében, a fal első rétegét hagyományos 

ragsztóhabarccsal kell megépíteni. Az egyenetlen falakat nem lehet a rákövetkező rétegekkel 
korrigálni.  

 

 A felületeknek portól, törmeléktől és egyéb olyan anyagoktól mentesnek kell lenniük, melyek negatívan 
befolyásolják a tapadás erejét. 

 

2. A TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 

 A túl hideg flakont fel kell melegíteni a megengedett hőmérsékletre meleg víz segítségével például (≤30 
0
C) 

vagy szobahőmérsékleten tartva azt legalább 24 órán keresztül az alkalmazás előtt.  

ELŐNYÖK  

HATÉKONY FALÉPÍTÉS EGY FLAKONNAL ▲▲ 

KIVÁLÓ TAPADÁS AZ ÉPÍTŐANYAGOK FELÜLETÉHEZ ▲▲ 

SZÉLES HŐMÉRSÉKLETI SKÁLÁN ALKALMAZHATÓ  ▲▲▲ 

HATÉKONY ELŐKÉSZÜLETEK ▲▲▲ 

HATÉKONY ALKALMAZÁS ▼▼▼ 

HŐHIDAK KIKÜSZÖBÖLÉSE ▼▼▼ 

TISZTA TECHNOLÓGIA ▲▲▲ 
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 Annak érdekében, hogy megfelelően használhassuk a terméket, győződjünk meg róla, hogy a flakon és az 
applikátor hasonló hőmérsékleten vannak.. 

 Győződjön meg róla, hogy a flakonhőmérséklet megfelel a leírásban előírtaknak. 

3. A RAGASZTÓ ALKALMAZÁSA 
 

 Húzza fel a védőkesztyűket  

 Rázza fel a flakont határozottan (kb. 30 másodpercig, a flakont fejjel lefelé tartva) annak érdekében, hogy az 
alkotóelemek megfelelően összekeveredjenek. 

 Csavarja fel a flakont a pisztolyra. 

 Az alkalmazási pozíció mindíg fejjel lefelé (szeleppel lefelé). 

 Alkalmazza a ragasztót a tégla/blokk mentén a megfelelő csík átmérővel: 

 habbeton blokkokhoz 2,5 – 3 cm  

 síkracsiszolt téglákhoz 5 – 6 cm  

 5 cm távolságot tartva a blokk/tégla oldalsó peremétől.  

 Állítsa be a ragasztó alkalmazásának sebességét a pisztoly kioldó gombjának segítségével, annak érdekében, 
hogy a megfelelő csík átmérőt megtarthassa. Tartsa a pisztoly csövét az alkalmazott ragasztóban - kb. 1 cm-rel 
a blokk/ tégla felülete felett. 

 Az alkalmazott ragasztó csíkok mennyisége az építőanyag szélességétől függ. Az útmutatót az alábbi 
táblázatban láthatja 
 

 
A blokkok/téglák 

szélessége 
Csak vízszintesen alkalmazzott 

csíkok 
Vízszintesen és függőlegesen alkalmazott 

csíkok 

[mm] A csíkok száma A csíkok száma 

130-ig 1 1 

131 – 240 2 2 

241 - 360 3 3 

360 felett 4 4 

 

 A blokkokat/ téglákat a ragasztó alkalmazásától számítva legfeljebb 3 percen belül kell elhelyezni (a javasolt   
‘nyitott időn” belül). A legjobb eredmény érdekében helyezze a blokkokat/ téglákat a helyükre 1 perccel a 
ragasztó alkalmazása után.  

 Igazítsa a ragasztócsík hosszát a munka üteméhez. Egy ragasztócsík hossza nem haladhatja meg a 2 métert. 
Ez lehetővé teszi, hogy a blokkok vagy téglák beépítése előtt elvégezhesse a szükséges lépéseket a ragasztó 
yitott idején belül.  

 A beépített blokkokat/ téglákat nyomja finoman a helyükre, annak érdekében hogy a ragasztót az építőanyagok 
felületén megfelelően eloszlassa és megfelelően vékony hézagolást érjen el. 

 Azt javasoljuk, végezzen el egy tesztépítést (ragasztó használata nélkül) a téglákkal a munkavégzés előtt, 
annak érdekében, hogy meggyőződhessen az építőanyagok egyenletességéről és hogy azok megfelelően 
illeszkednek-e egymáshoz. Az elemek, melyek nem felelnek meg az előírásoknak, nem alkalmazhatók a fal 
építéséhez.  

 A sejtbeton blokkok csiszolhatóak, annak érdekében, hogy a sorok felülete egyenletes legyen. A Tytan 
Professional Vékonyágyas Falazó Ragasztóval beépített betonblokkok legfeljebb 5mm-ig vízszintesen 
korrigálhatóak, anélkül, hogy kivenné őket a sorokból. 

 A kalibrált kerámiatéglák esetében a korrigálás nem lehetséges. 

 A blokkokat vagy téglákat nem lehet eltávolítani a falszerkezetből, majd visszaépíteni a Tytan Professional 
Vékonyágyas Falazó Ragasztó használata nélkül. 

 Használja a megfelelő eszközöket (szintező, gumikalapács) az elhelyezett blokkok vagy téglák szintezéséhez. 

 Annak érdekében, hogy kiküszöbölje a hőhidakat, valamint megnövelje a falak tartósságát és ellenállóságát, a 
ragasztót a blokkok/ téglák függőleges felületén is alkalmazni kell.  

 A sarkokban és áthidalóknál, a ragasztó használata a fent említettek szerint ugyanúgy javasolt, figyelembe véve 
a téglagyártók instrukcióit 

 Teljes teherbíró képesség elérése 24 óra elteltével. 



 

                               - 3 - 
 

Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, Poland 

tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291 
e-mail: info@selenafm.com, www.selenafm.com 

       

 

 A fal vakolható 24 órával a falazás befejezése után 
 

4. BEFEJEZŐ MUNKÁLATOK 
 

 Amennyiben 5 percnél hosszabb szünetet tart alkalmazás közben, a pisztolyt zárja el, a csövet pedig tisztítsa 
meg tisztítóval. A munka elvégzése után, tisztítsa meg a pisztolyt alaposan TISZTÍTÓVAL (az instrukciók 
szerint), annak érdekében, hogy megelőzze az anyag pisztolyban való kikeményedését. 

 Azt javasoljuk, hogy tartsa a pisztolyt a flakonra csavarva. Az üres flakont telire kell kicseréni. 

 Távolítsa el a felesleges ragasztót mechanikus úton kikeményedés után. A még képlékeny ragasztó Tisztítóval 
eltávolítható.   

 

5. EGYÉB TUDNIVALÓK 
 

 A ragasztót kizárólag maximum +/-3mm felületi egyenletességi toleranciával bíró, síkracsiszolt téglákkal való 
építkezéshez tervezték. 

 A javasolt alkalmazási hőmérséklet alatti használat esetén csökken a kihozatal és meghosszabbodik a ragasztó 
kötési ideje.   

 a ragasztó  a kezdeti alkalmazástól számított, legfeljebb egy hétig alkalmazható 

 A ragasztó nem tapad a következő anyagokhoz: polietilén, polipropilén, Teflon, poliamid, szilikon. 

 A pisztoly applikátorának minőségi és műszaki állapota befolyásolja a termék paramétereit. 
 

MŰSZAKI ADATOK
1)

 
 

 JEDNOSTKA PARAMÉTEREK SZABVÁNY 

SZABVÁNY KÖRÜLMÉNYEK  +23
0
C/50%RH

2)
   

FLAKON KAPACITÁSA   [ml] 1000   

ŰRTARTALOM   [ml] 750  

KIADÓSSÁG 
 (csík nagyság 2,5-3 cm) 

[]  50- 60  

NYITOTT IDŐ  [perc] ≤ 3  

TELJES TERHELHETŐSÉG  [óra] 24 múlva  

HŐELLENÁLLÁS [
0
C] -60 és +100 között  

HŐVEZETŐ KÉPESSÉG (λ) [W/m*K] 0 036  EN 12667:2002  

  
SÍKRACSISZOLT 

TÉGLÁKBÓL KÉSZÜLT 
FAL 

HABBETONBÓL KÉSZÜLT 
FAL 

 

A FAL NYOMÓSZILÁRDSÁGA 
(formula) 

MPa fk= 0,50*fb 
0,7*)

 fk= 0,70*fb 
0,85*

 EN 1052-1:2001 

MEGSEMMISÍTÉS ESETÉN A A 
HÉZAGOLÁSSAL PÁRHUZAMOS 
HAJLÍTÓSZILÁRDSÁG 

MPa fxk1= 0,15 fxk1= 0,30 

EN 1052-2:2001 
MEGSEMMISÍTÉS ESETÉN A A 
HÉZAGOLÁSRA MERŐLEGES 
HAJLÍTÓSZILÁRDSÁG  

MPa fxk2= 0,10 fxk2= 0,20 

NYÍRÓSZILÁRDSÁG  MPa fvok= 0,08 fvok= 0,10 EN 1052-3:2001 

A HÉZAGOLÁSRA MERŐLEGES 
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG 24 ÓRA 
UTÁN    

MPa 0,13 0,24 EN 1607:1999 
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SZÍN  Világosszükre  

 
1) Minden bemutatott adat laboratóriumi vizsgálatok alapján lett megmérve a gyártó belső szabványai szerint és  jelentős mértékben 

függ a kötési kondícióktól (flakon hőmérséklet, környezeti hőmérséklet, aljzati hőmérséklet, a pisztoly applikátor minősége, a munkát 
végző személy képzettsége és tapasztalata) 

2)    az  EN ISO 291:2008 előírásoknak megfelelően 

*)           fb- a szabványosított tégla nyomószilárdsága a nyomószilárdság besorolása alapján (MPa)   
 
KIADÓSSÁG 
 

A ragasztócsíkok 
száma 

A fal burkolata TP TLM-el építve 

Csíkok csak vízszintesen alkalmazva** 
Vízszintesen és függőlegesen alkalmazott 

csíkok** 

 
[m

2
] [m

2
] 

1 10-12 8-9 

2 5-6 3-4 
 

SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS 
 

SZÁLLÍTÁS: 
 

SZÁLLÍTÁSI HŐMÉRSÉKLET A ragasztó lehetséges szállítási időtartama 
[nap] 

< -20
0
C 4 

-19 
0
C és -10

0
C között 7 

-9
0
C és 0

0
C között 10 

 

TÁROLÁS: 
 

A szavatossági ideje 15 hónap a gyártás dátumától számítva megfelelő tárolási körülmények mellett, függőleges 
pozícióban, száraz helyen,  +5

0
C és +30

0
C hőmérséklet között. Az előírt tárolási hőmérséklet feletti tárolás rövidíti a 

szavatosság idejét és negativan befolyásolja a termék tulajdonságait. A termék -5 C mellett is tárolható, de 7 napnál nem 
hosszabb ideig (kivéve szállítás). Tilos a tárolóedényeket 50 

0
C-nak közeli vagy magasabb hőmérsékletnek kitenni és 

nyílt láng közelében tárolni – robbanást okozhat. A termék nem függőleges tárolása a szelep elzáródásához vezethet. A 
tárolóedényt összenyomni, felszúrni még üres állapotban is tilos.  
 

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 
Tartalom: polimetilén polifenil poliizocianát, izsomerek és homológok. Biztonság: 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. R50/53 Nagyon 
mérgező a vízi szervezetekre, 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. Lásd a gyártó által közzétett információt. 
Csecsemőkre káros hatással lehet. 
A készülékben túlnyomás uralkodik, +50

o
C–nál magasabb hőmérsékleten nemszabad tárolni. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50

o
C feletti 

hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni, még üres állapotban is tilos!Tilos nyílt lángra, vagy 
bármilyen izzó anyagra permetezni! 
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). 
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          F+                   Xn 
    FOKOZOTTAN   
    TŰZVESZÉLYES     ÁRTALMAS 

 
 
 
 

 
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 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.  

 

  


