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TYTAN PROFESSIONAL FIX2 CLEAR  
Színtelen szerelési ragasztó 

Egykomponensű paszta állagú, színtelen, MS-polimer alapú ragasztó. FTALÁT mentes. Univerzális 
termék, amely rugalmas és színtelen kötést alkotva széles körű alkalmazást tesz lehetővé. A ragasztót 
különféle építőipari szerelési és befejezési munkákhoz javasoljuk 

Felhasználási területek 

 befejező anyagok széles skálájának ragasztásához tipikus felületekre, mint például: beton, 
forgácslap, fa, tégla, üveg 

 különféle elemek ragasztásához fa, üveg, beton, fém és műanyag aljzatokhoz 
 padlólapok, lábazatok, küszöbök, padlólemezek, kerámia burkolólapok ragasztásához 
 fából, parafából, forgácslapból, kövekből készült díszítő elemek ragasztásához 

Előnyei 

 színtelen ragasztás/kötés 
 ftalát-mentes 
 gyors és tartós kezdeti kötőerő 
 rugalmas kötést alkot 
 nagy végső kötőerő 
 kiváló tapadás a legtöbb felülethez, mind porózus, mind nem porózus, pl. fémlemezek, 

különféle szintetikus anyagok vagy üveg 
 nedvességálló 
 nem igényel alapozót 

Felhasználás 

A termék használata előtt olvassa el az MSDS adatlapban található biztonsági utasításokat! 

1. Termék előkészítése 

 Vágja le a kartus végét és csavarja rá a csőrt. A pontos alkalmazásokhoz használja a 
keskenyebb csőrt és vágja le végét éles szögben a szükséges méretre. Illessze az így 
előkészített kartust. 
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2. Felület előkészítése 

 Adagolja a ragasztót pontokban vagy csíkokban a ragasztani kívánt anyagra 
 Majd összeillesztés után nyomja össze azokat. 
 A ragasztott felületektől függően a nehezebb elemeket, lehet, hogy alátámasztást 

igényelnek legalább 24 órán át. 
 A ragasztó a levegőben található párataralom hatására köt, ezért azt a ragasztás során 

figyelembe kell venni, különösen, ha nem nedvszívó felületeket kell ragasztani vele. 

3.  A használat befejezése utáni tennivalók 

 Tisztítás: keményedés előtt száraz ronggyal vagy lakkbenzinnel, kikeményedés után 
mechanikusan. 

 NE MOSSON KEZET OLDÓSZEREKKEL 

4. Megjegyzések / Korlátozások 

 A termék használata előtt végezze tesztragasztásokat. 
 A ragasztó nem működik PE, PP, Teflon és bitumenes felületeken. 
 Nem használható folyamatos nedvességnek kitett felületeken. 

Technikai adatok 

Nem megszilárdult állapotban Érték 

Sűrűség [g/cm3] 1,0 – 1,1 

Bőrösödési idő [perc] 10 

Kötési idő [mm/24h] 4 

Anyaga: MS polimer + 

Megszilárdult állapotban Érték 

Hőállóság [C°] -30 - + 80 

Alkalmazási feltételi Érték 

Optimális környezeti ragasztási hőmérséklet [C°] 15 - 25 

Felhasználási hőmérséklet [C°] +5 - +30 

Optimális levegő páratartalom [%] 60 

Színe Érték 

Színtelen + 
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Normák / tesztek / tanúsítványok 

A termék megfelel a következő rendszerek szerinti elvárásoknak: 

 CE: EN 15651-1:F-EXT-INT Class 7.5P 

 EN 15651-3:S Class S1 

 EMICODE: EC1 PLUS 

 French VOC Regulation A+ 

 VOC TEST: M1 

 EN 717-1 - E1 

 AgBB - Pass 

 Belgian Regulation - Pass 

 Indoor Air Comfort - Pass 

 Indoor Air Comfort GOLD - Pass 

 BREEAM Inernational - Compliant 

 French CMR components - Pass 

 Blue Angel (RAL UZ 113) 

Szállítás / Tárolás 

A garantált eltarthatósági idő a gyártástól számítva 12 hónap, bontatlan állapotban 
tárolva, Tárolja eredeti csomagolásban +5 ° C és +25 ° C közötti hőmérsékleten, 
fagytól és túlzott hőtől védett, száraz helyen. 

Biztonság 

Részletes információkért keresse a termék biztonsági adatlapját (MSDS) mely a 
gyártónál kérésre rendelkezésre áll.  
Ártalmatlanítási szempontok: A termékmaradványokat és az üres csomagolásokat a 
hivatalos, helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. 

Megjegyzések / Korlátozások 

Minden megadott paraméter laboratóriumi vizsgálatokon alapul, amelyek 
megfelelnek a belső gyártói előírásoknak, szabványoknak és erősen függenek a 
termék keményedési körülményeitől (pl. környezeti vagy felületi hőmérséklettől, a 
használt berendezések minőségétől és a terméket alkalmazó személy készségeitől). 


