
 

 

 

TYTAN PROFESSIONAL ÇATI YAPIŞTIRICISI 

TYTAN PROFESSIONAL Çatılama Yapıştırıcısı, modifiye silan bazlı homojen hamur hibrid içerisinde tek 

taraflı bir yapıştırıcıdır. Yapıştırıcı ; izositan, solvent ve çözücü içermez. Ürün , özellikle çatılama 

uygulamaları için tasarlanmıştır.  

FAYDALARI  

• Cilalı ve galvanize çelik, seramik çatı kiremitleri, nemli inşaat alanları gibi çatılama 

malzemelerinde mükemmel yapışma,  

• Asit yağmuru ve UV radyasyonu gibi çok şiddetli iklim koşullarına dayanıklı  

• Kürleme sonrasında her çeşit boya ile boyanabilir 

• Gözenekli yüzeylerde renk solması olmaz 

• Bir çok kimyasal maddeye dayanıklı  

• Kokusuz 

• Solvent içermez, silikon içermez ve izosinat içermez 

ÖRNEK UYGULAMALAR 

• Ham, cilalı ve galvanize çelik maddelerin birleştirilmesi 

• Çatılama pirinç ve seramik çatı kiremitlerinin , metal, tuğla, beton ya da tahta gibi çeşitli 

yüzeylere yapıştırılması ,  

• Çatılama işlerindeki birleşmelerin ve genleşmelerin tutturulması  

TUTUNMA YÜZEYİ  

Yüzey Tutunma 

Tuğla, beton + 

Metal + 

Cam + 

Sıva + 

Sunta + 

+ iyi tutunma 

+/- yapışken kısmen çıkabilir 

- zayıf tutunma 

N/A analiz edilmemiş 

N/R tavsiye edilmez 

 

TEKNİK VERİLER  

Tedarik edildiği şekilde ve 20 0 C ve %50 bağıl nemde test edilmiş halde Normal  

Koyuluk  - Hamur 

Renk - Gri 



 

 

Yoğunluk [g/ml] ISO 2811-1 1,50-1,60 

Kürleme süresi [dk] - 2-3 

mm/24 

saat  

Çalışma süresi [dk] - 10-20 

Üretkenlik - 200-350 

g/m2 

Uygulama Derecesi [0C] - +5 - +30 

Dayanıklılık derecesi  [0C] - -30 - +90 

Hizmet derecesi aralığı [0C] - +5- +25 

 

UYGULAMA TALİMATI  

Uygulama :  

Hazırlık : yüzeyler ;yapışkanın tutma gücünü etkileyecek  kuru, tozdan , talaştan, yağ, gres, boya, cila, 

pas, kireç kalıntısı ve diğer malzemelerden arındırılmış olmalıdır.  

Uygulama : ağızlığı ,gerekli çapta kesiniz. Kartuş dış kaplamasını kesiniz ve ağızlığı çeviriniz. Kartuşu, 

uygulama tabancasının içerisine yerleştiriniz. Yapıştırılacak olan yüzeyin tamamına , yapıştırıcıyı 

notlalar ya da şeritler halinde uygulayınız. Daha sonra yüzeyleri hafif bir dönme hareketiyle 

tutturunuz ve sıkı ve kuvvetlice bastırınız. Tutturulmanın birleşmesi, yüzeylerin ayrılmaması 

koşuluyla, 15 dakika içerisinde gerçekleşecektir.  

Tutturma için en uygun koşullar: derecenin yaklaşık 15-25 0 C ve bağıl hava neminin %60 arasında 

olmasıdır.  

Uygulama öncesinde yapışma testlerinin uygulanması tavsiye edilmektedir.  

Temizlik  - dişleri ve mineral artıklarını yapışmadan önce , mekanizmayı uygulamadan sonra 

temizleyiniz.  

Notlar – Yapışkan tamamen kuruyana kadar, su ile temastan kaçınınız. PP,PE yapıştırmasında tavsiye 

edilmemektedir.  

ELLERİNİZİ SOLVENT ( ÇÖZÜCÜLER ) İLE YIKAMAYINIZ.  

 

AMBALAJLAMA 

Tytan Proffessional Çatı Yapıştırıcısı genel olarak standart boyut kartuşta 260ml- 310 ml olarak 

tedarik edilmektedir.  

TAŞIMA BİLGİSİ  

Detaylı bilgi için Güvenlik Veri Bilgisine bakınız.  



 

 

SAKLAMA GÜVENİLİRLİĞİ  

Açılmamış, orijinal ambalajında +5 0 C ile + 25 0 C aralığında donmadan korunarak, kuru bir ortamda 

saklanıldığında; garantili raf ömrü 12 aydır.  

GÜVENLİK VE SAĞLIK ÖNLEMLERİ  

Genel hijyenik önlemleri uygulayınız. Detaylı bilgi için, Selena FM S.A. da bulunan Malzeme Güvenlik 

Veri Sayfasına bakınız.  

Atma önlemleri : Ürün artıkları ve boş kartuşlar yasal, yerel talimatnamelere istinaden atılmalıdır.  

 

İşbu Teknik veri yazısının yayınlanması ile birlikte, daha önce ki yayınlar geçersizdir.  

İş bu belgede verilen bilgiler Selena’nın araştırmalarına istinaden iyi niyet çerçevesinde sunulmuştur 

ve doğru olduğuna inanılmaktadır. Ancak, ürünlerinin kullanımının koşulları ve yöntemleri, bizim 

kontrolümüzün dışında olduğundan, iş bu bilgiler, Selena’ nın ürünlerinin sizin özel uygulamalarınız 

için tamamen tatminkar olduğunu garanti edecek müşteri testleri yerine geçmez. Selena’nın tek 

garantisi, ürünün mevcut satış özelliklerini karşılayacağına dairdir. Söz konusu garanti için sizin 

münhasır  tazmin talebiniz, satın alma fiyatının iadesi veya garantili ürünün değiştirilmesi ile sınırlıdır. 

Selena FM S.A. özel bir amaç ya da ticari uygunluk açısından diğer bildirilmiş ya da ima edilmiş diğer 

garantileri kabul etmemektedir. Selena , kaza sonucu ya da sonrasında oluşan zararlar için 

yükümlülüğü kabul etmemektedir.  

Kullanım tavsiyeleri , herhangi bir patenti ihlal etmenin kanıtı olarak kabul edilemez.  

Bu broşürde yer alan tenkil bilgi ve veriler mevcut bilgi ve tecrübemize dayanmakta olup , yanlış 

kullanımdan kaynaklanacak olan tüm sonuçlardan sorumlu olmadığımı beyan ederiz. Bu yüzden , 

garantimiz, münhasıran olarak tedarik edilmiş olan ürünün kalitesi ile sınırlıdır. Bu teknik bilgiler , 

önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir. Eğer gerekli ise periyodik olarak talep ediniz.  


