
 

 

 

 

 

Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, Poland, phone: +48 71 7838 290, fax: +48 71 7838291, e-mail: export@selena.com, www.selena.com 

  NIP 884-00-30-013, KRS 0000292032, REGON 890226440, Initial capital: 1 141 700 PLN, Initial capital paid: 1 141 700 PLN 

District Court for Wrocław – Fabryczna in Wrocław, 6
th

 Commercial Division of the National Court Register 

Page | 1 

  
TYTAN Professional O2 STYRO 753

szigetelő és dekorációs
Ragasztó

1. Termék egyedi azonosítója: 10036052

2. Típus-, tétel vagy sorozatszám,
vagy bármely olyan ismertető
elem, ami lehetővé teszi az
építési termék azonosítását,
ahogy azt a 11. cikk (4)
bekezdése előírja:

gyártási szám: lásd a termék csomagolásán 

 

   

3. Az építési termék rendeltetése 
vagy rendeltetései, ahogy azt a 
gyártó meghatározza, 
összehangolva az alkalmazandó 
harmonizált műszaki 
előírásokkal: 

Professzionális aeroszolos poliuretán ragasztó, kültéri és beltéri hőszigetelésre 
szolgáló habosított polisztirol rögzítéséhez, hőszigetelésben lévő dilatációs 
hézagok kitöltéséhez, valamint falelemek szigeteléséhez  és ragasztásához. 
Kompatibilis az összes ETICS*(Külső Kontakt Hőszigetelő Rendszerek) 
rendszerekkel a polisztirol panelek felhasználását tekintve. 

   
4. A gyártó neve, bejegyzett 

kereskedelmi neve, valamint 
bejegyzett védjegye és 
értékesítési címe, ahogy azt a 
11. cikk (5) bekezdése előírja. 
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5. Adott esetben, annak a 

meghatalmazott képviselőnek a 
neve és értesítési címe, akinek a 
felelősségi köre lefedi azon 
feladatokat, amik 12 (2) cikkben 
meg lettek határozva: 

Nincs ilyen 

   
6. Az a rendszer vagy, rendszerek 

melyek az építési termékek 
teljesítményének és 
állandóságának illetve 
ellenőrzésére szolgálnak, ahogy 
azt az Annex V. meghatározza  

Tűzvédelmi osztályozás 3 Rendszer szerint 

   
7. Teljesítménynyilatkozat 

esetében az építési termékekre 
vonatkozó hatályos harmonizált 
szabvány és a bejelentett szerv 
neve, azonosító száma: 

Az 1378 bejelentett szerv végezte el a meghatározást a termék típuson a típustesztelés és a 
tesztjelentés alapján. 

 
   
8. Azon építési termékekre 

vonatkozó gyártói teljesítmény 
nyilatkozatoknál melyekre 
európai műszaki értékest adtak 
ki: 

nincs ilyen 

 

9. Nyilatkozott teljesítmény  
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TECHNIKAI ADATOK  

Tartalom Izomerek és   

Szín kék 

Alkalmazási hőmérséklet 0oC-tól  +30oC-ig(optimális +20oC)  

Felszíni hőmérséklet 0oC-tól  +30oC-ig(optimális +20oC) 

Flakon hőmérséklet +10oC-tól  +30oC-ig(optimális +20oC) 

Korrigálhatósági időtartam <15 perc 

Szabad ragasztási időtartam, 
bőrképződés                      

<5 perc  

dübelezés 2 óra

Teljes kötési idő kb. 24 óra

Hőellenállás (kötés után)  -60oC-tól  +100oC-ig

Sűrűség (ömlesztett) 0,019 – 0,026 g/cm3 (19-26 kg/m3)

Formatartás (zsugorodás)* ≤1%

Víz abszorpció* ≤1,5%

Tapadás betonhoz > 50 kPa

Tapadás habosított polisztirénhez > 100 kPa

Hővezetés   0,036 W/mK

Tűzállósság B3/F (DIN 4102)

Oldószerei (kötés előtt)  Tytan Professional Cleaner

Kiadósság ** Legfeljebb 10 m2 szigetelt felületen a javasolt technikát alkalmazva

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltűntetett, nyilatkozat szerinti
teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

  A gyártó nevében aláírásra
  Meghatalmazott személy:
 
 
 

   .............................................................................................  
  (Farkas Tamás Ügyvezető igazgató) 
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Annex 
(EU) No. 305/2011 MSDS rendelet 6(5) cikkben foglaltnak megfelelően, konformban az (EU) No. 1907/2006 (kiterjesztett) Annex II-vel 


