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  TYTAN Professional 60 Másodperc 
Ragasztóhab HU UN 1950 (LQ)  

 
1. Termék egyedi azonosítója:  
    

    
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, Egykomponensű poliuretán hab, 
mely a levegő nedvességtartalom hatására szilárdul meg. A hab az ISO 
9001:2008 szabványnak megfelelően lett előállítva.  
A ideális tapadást nyújt a legtöbb építőipari anyagfelülethez, úgy mint:  
tégla, beton, gipsz munka, fa, fém, hungarocell, kemény PVC és a merev PUR  

   
4. A gyártó neve, bejegyzett 

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

A terméket gyártja: 
SELENA FM SA 
Strzegomska 2-4 
53-611 Wroclaw, 
POLAND 

A termék gyártási helye: 
ORION PU SP. z.o.o. 
ul. Piszycka 4. 
58-200 Dzierzoniów, 
POLAND 

Magyarországon forgalmazza: 
Selena Hungária Kft. 
EMKE Building, 
Rákóczi út 42 
1072 Budapest, HUNGARY 

  

   
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  

3 Rendszer szerint 

   
7. Teljesítménynyilatkozat 

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

AT-15-6749/2016  
Az 1040 bejelentett szerv végezte el a 
meghatározást a termék típuson a 
típustesztelés és a tesztjelentés alapján. 

Instytut Techniki Budowlanej 
Ul. Filtrowa 1  
00-611 Warszawa 
Country : Poland 

 

   
8. Azon építési termékekre 

vonatkozó gyártói teljesítmény 
nyilatkozatoknál melyekre 
európai műszaki értékest adtak 
ki: 

nincs ilyen 
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9. Nyilatkozott teljesítmény    

Alapvető jellemzők Teljesítmény Harmonizált Műszaki leírás 

Tartalom 
Izomerek és 4,4’-difenilmetán 
diizocianát,  
dimetil éter, propellán homológjai 

ISO 9001:2008  

Szín kék  

Alkalmazási hőmérséklet +5oC-tól  +35oC-ig (optimális +20oC) ISO 9001:2008  

Felszíni hőmérséklet +5oC-tól  +30oC-ig (optimális +20oC) ISO 9001:2008  

Flakon hőmérséklet +5oC-tól  +35oC-ig (optimális +20oC) ISO 9001:2008  

Korrigálhatósági időtartam <2-5 perc ISO 9001:2008  

Szabad ragasztási időtartam, 
bőrképződés  

<2-5 perc  
EN 1607:2013 

dübelezés 2 óra EN 1607:2013 

Kapacitás [mb]* 2) 38 EN 1609:2016  

Teljes kötési idő kb. 24 óra EN 1609:2016  

Hővezetési együttható (λ) [W / m 
* K] (RB024) 

0,035 W/mK 
EN 1609:2016  

Tűzállósság B3/F  
(DIN 4102/ 
EN 13 501) 

Oldószerei (kötés előtt)  
Tytan Professional univerzális 
purhabtisztító 

 

Kiadósság ** 
(kb. 38 folyóméter 3 cm átmérőjű csík 
esetén)* 

ISO 9001:2008 

      
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) 
 
 
 
2017-07-01 


