
ETANȘANT CAUCIUC PENTRU ACOPERIȘURI

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ

 Etanşantul cauciuc pentru acoperişuri TYTAN este un etanșant permanent flexibil 
de calitate superioară, pe bază de cauciuc sintetic, recomandat pentru aplicaţii de 
renovare, recondiţionare şi reparare a rosturilor de dilataţie, crăpăturilor, fisurilor şi 
umplerea golurilor la acoprişuri. Culorile disponibile asigură o etanşare estetică. 
Produsul are aderenţă excelentă fără a utiliza un primer, la majoritatea suprafeţelor 
folosite pentru acoperişuri:

• suprafeţe bituminoase
• oţel
• lemn
• metale
• cărămidă
• plăci pt acoperişuri
• aluminiu
• piatră
• ţigle metalice
• beton etc.

AVANTAJE

• gamă extinsă de aplicaţii pentru acoperişuri
• excelent pentru etanşarea şi repararea acoperişurilor roşii (ceramice sau din alt material)
• aderă foarte bine fără primer la majoritatea materialelor pentru acoperişuri
• hidroizolant şi rezistent la îmbătrânire
• permanent flexibil - nu conţine silicon.

UTILIZĂRI

• etanşarea scurgerilor din crăpături, fisuri sau îmbinări ale acoperişurilor bituminoase, 
din tablă sau ţiglă metalică, ceramice, plăci metalice sau de altă natură.

• etanşări ale îmbinărilor între diferitele straturi de acoperiş: bituminoase, ţigle, tablă, 
plăci de acoperiş metalice sau de altă natură.

• etanşarea flashing-urilor, sub jgheaburi, burlanelor, cornişe, pazii, parapeţi, coame, 
dolii, coşuri de fum sau canale de ventilaţii/aerisire, scurgerilor şi gurilor de aerisire, 
etanşarea îmbinărilor aplicaţii la capetele sau muchiilor acoperişurilor, luminatoarelor, 
ferestrelor de mansardă şi alte aplicaţii specifice.

• etanşare îmbinărilor jgheaburilor, pantelor şi dollilor acoperişurilor şi a gurilor de 
scurgere ale acestora.



DATE TEHNICE 

ÎN STARE NEÎNTĂRITĂ:
Consistenţă Pastă
Culori disponibile Roşu, transparent, alb, gri, maro, şi negru
Densitate 0,94 ± 0,05 g/cm3

Timp de prelucrare ~ 15 - 20 min.

Viteză de întărire 1-2 mm/zi, în funcţie de grosimea stratului aplicat, 
temperatură şi umiditate
ÎN STARE ÎNTĂRITĂ:

Duritate Shore A 25 ± 5
Modul la 100% alungire 0,5 N/mm2

Capabilitatea de mişcare 25%
Rezistenţa termică -25°C ÷ +100°C

INSTRUCŢIUNI DE APLICARE

Pregătirea suprafeţei:  Suprafaţa de contact trebuie uscată, curăţată de praf, ulei, 
bitum şi gheaţă. Suprafeţele metalice trebuie să fie lipsite de defecte. Înlăturaţi 
resturile de materiale vechi, în special învelişurile desprinse sau care nu aderă bine 
la suprafeţe. Curăţaţi şi degresaţi suprafaţa cu acetonă izopropanolol, etanol (metale 
şi sticlă) sau detergent (materiale plastice). Uscaţi apoi suprafaţa înainte de aplicarea 
siliconului. Pentru asigurarea unor muchii curate ale etanşantului mascaţi zonele 
adiacente îmbinării cu Banda de mascare TYTAN. În cazul aplicării pe o suprafaţă 
tratată cu substanţe necunoscute, testarea iniţială este o cerinţă necesară.

Aplicare:  Tăiaţi capătul cartuşului deasupra filetului, înşurubaţi aplicatorul, care se 
va tăia la unghi de 45°, cu diametrul egal cu lăţimea spaţiului sau îmbinării de 
etanşat. Montaţi cartuşul în pistol şi aplicaţi etanşantul. Aplicaţi materialul cu 
presiune suficientă pentru a asigura o aderenţă imediată pe feţele îmbinării. 
Etanşantul aplicat va fi netezit imediat după aplicare cu ajutorul unei spatule umede, 
al unei mistrii sau cu degetul (pentru rezultate optime cu o spatulă din lemn umezită 
în Agent de Netezire TYTAN sau în soluţie de apă şi săpun). Imediat după netezire 
îndepărtaţi banda de mascare. După aplicare protejaţi de ploaie cel puţin 6 ore. 
După întărire, Etanşantul Cauciuc pentru acoperişuri TYTAN poate fi vopsit cu 
majoritatea vopselelor pe bază de dispersie. Compatibilitatea între vopsea şi 
etanşant ar trebui testată prioritar.

Curăţare:  Uneltele şi suprafeţele pătate cu Etanşantul Cauciuc pentru acoperişuri 
TYTAN pot fi curăţate cu solvenţi potriviţi cu este spirt alb.

INFORMAŢII LOGISTICE

Conținut Ambalaj Bucăți/bax Bucăți/EURO palet
280 ml cartuș 12 1440
1 kg cutie 12 420
5 kg găleată 12 420

 



Odată cu publicarea acestei Fişe Tehnice, ediţiile anterioare nu mai sunt valabile
Informaţiile din această fişă sunt furnizate pe baza cercetărilor Selena şi sunt considerate corecte. Totuşi 
datorită faptului că metodele şi condiţiile de utilizare ale produselor nu se află sub controlul nostru, aceste 
informaţii nu vor fi utilizate ca substitute pentru probele efectuate de clienţi pentru a se asigura că produsele 
Selena sunt adecvate pentru aplicaţii specifice. Singura garanţie oferită de Selena este aceea că produsele 
îndeplinesc specificaţiile curente de vânzare. Modalităţile exclusive de despăgubire pentru încălcarea acestei 
garanţii sunt: rambursarea contravalorii preţului de vânzare sau înlocuirea produsului care nu întruneşte aceste 
garanţii. Selena România îşi declină orice răspundere pentru daunele accidentale. Sugestiile de utilizare a 
produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite de un anume brevet.

 Durata de depozitare a produsului în ambalajul original, păstrat la temperaturi 
cuprinse între 5°C şi +25°C într-un spaţiu uscat şi ferit de îngheţ este de 24 luni de 
la data fabricaţie.

INFORMAŢII DESPRE TRANSPORT

 Rutier: ADR: Gratuit
 Aerian: ICAO / IATA-DGR: Gratuit
 Maritim: IMDG: Gratuit
 NumarUN: Nici unul

MĂSURI DE PRECAUŢIE

 Luaţi măsurile de precauţie obişnuite. Pentru informaţii detaliate consultaţi Fişa de 
Protecţie disponibilă la Selena Romania. 

Conţine:  n-butyl acetat (EC No 204-658-1) până la 40 %

R10 Inflamabil
R66 Expunerea repetată poate cauza uscarea sau crăparea pielii
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor
S23 Nu inhalaţi vaporii
S24/25 Evitaţi contactul cu pielea ţi ochii
S29 A nu se arunca în sistemul de canalizare
S46 În caz de ingerare, apelaţi imediat la sfatul medicului şi arătaţi amabalajul şi eticheta.

Instrucţiuni depozitare deşeuri:  Resturile de produs, precum si ambalajele golite 
trebuie aruncate în locuri stabilite prin reglementările legale.


