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TYTAN PROFESSIONAL 

STUKKÓFIX WB-35 RAGASZTÓ 

A TYTAN Stukkófix WB-35 egy általánosan felhasználható, oldószermenetes, fehér, festhető ragasztó, amely 
építési anyagok, különösen stukkók, díszlécek, rozetták, faburkolatok, lécek, műanyag és polisztirol elemek, 
profilok, stb. ragasztására ajánlott házak, irodák, ipari létesítmények befejező és felújítási munkái során. 
Alkalmas bel- és kültéri használatra.   

ELŐNYÖK: 

festhető 

csiszolható 

vakolható 

környezetbarát 

kitűnő tapadás a nedvszívó építési felületekhez 

kitűnő hőálló 

erős és tartós kötést hoz létre 

egyszerű alkalmazás 

FELHASZNÁLÁS: 

stukkók, díszlécek, rozetták ragasztása 

fa és műanyag elemek ragasztása 

hő- és hangszigetelő anyagok ragasztása (beleértve a polisztirolt) 

küszöbök és párkányok 
PVC, polisztirol és különböző faanyagok dekorációs és befejező 

munkáihoz 
lécek, panelek, műanyag és faburkolatok  

MŰSZAKI ADATOK: 

Kötés előtt: 

Összetétel:  
sztirol/akril polimer vizes bázisú diszperziója és szervetlen 
anyagok  

Szín és konzisztencia: fehér színű, krémes anyag 

Sűrűség: 1,4-1,5 g/ cm³ 

Felhasználási hőmérséklet: +10ºC  felett 

Nyitott idő: 10 perc 

Teljes kötési idő: 48 óra 

Viszkozitás: 160 000 mPa*s(+-30 000mPa*s) 

Kiadósság: 300-500g/m² 

Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes 
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Kötés után: 
Szárazanyag-tartalom: 74% 

A ragasztó kötés utáni hőállósága: -20ºC -+70ºC 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Felület előkészítése: A felületet egyenlítse ki, tisztítsa le, portalanítsa és mentesítse az egyéb 
szennyeződésektől, mint rozsda vagy olaj. A ragasztás megkezdése előtt, távolítson el minden meglévő 
fedőréteget a falról a jobb tapadás érdekében.  

Felhasználás: Miután a kinyomó kupakot a kívánt szélességben levágta, a tubus nyílását a menet felett vágja le 
és csavarja rá a kinyomó kupakot. Helyezze a kartust a kinyomó-pisztolyba és vigye fel az egész ragasztandó 
felületre a ragasztót pontokban vagy csíkokban. Ezután egymásra kell illeszteni a felületeket, erősen és 
egyenletesen össze kell nyomni a teljes felületet. 

Tisztítás: A meg nem száradt ragasztót vízzel lehet tisztítani.  

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ  

Termék kód Kiszerelés Csomagolás Db/karton Db/EUR-
raklap  

 310ml kartus 12 1440 
A termék szavatossági ideje a gyártás napjától számított 12 hónap az eredeti, zárt csomagolásban. Raktározni 
száraz helyen +5ºC és +25ºC közötti hőmérsékleten kell. Védeni kell a megfagyástól.  

Szállítási információk: 
Közúti szállítás: ARD/RID: szabad 
Tengeri szállítás: IMGD/GGV tenger: szabad 
Légi szállítás: ICAO-TI és IATA-DGR: szabad 

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZKEDÉSEK 

Az általános egészségügyi szabályokat kell alkalmazni. Részletes információért kérje a Selena Hungária Kft.-nél 
elérhető Biztonságtechnikai adatlapot. 

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a 
csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni.  

Megsemmisítési előírások: A megmaradt terméket és az üres tubust az érvényes 
jogszabályoknak megfelelően kell megsemmisíteni.  

Ennek a Műszaki adatlapnak a kiadásával minden korábbi érvényét vesztette. 

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 használati utasítás nem használható fel a szabadalmazott 
gyártmány utánzására. 


