
 

 

TYTAN PROFESSIONAL METAL ÇATI SIZDIRMAZI 

Tytan Professional Metal çatılar İzolasyon Malzemesi  gümüş rengi gerekli olan tüm çatılama 

yüzeylerinde ve birleşim yerlerinin , çatlakların yarıkların izolasyon , tamir, renovasyo ve korunması 

için tavsiye edilen , kullanıma hazır, tek bileşenli , polimer modifiye bitümen bazlı bir izolasyon 

malzemesidir.  

FAYDALARI  

• Çatılama uygulamalarında geniş kullanım alanı  

• Kuru ve ıslak çatılama malzemelerine mükemmel tutunma 

• Yaşlanmaya dayanıklılığı artırmak için alüminyum pigmentleri içermektedir  

• Yaşlanma ve UV ye karşı yüksek dayanıklılık  

• Kullanıma hazır ve kullanımı kolaydır ÖRNEK UYGULAMALAR 

• Metal çatılarda veya diğer yapılardaki delikler, çatlaklar, ya da bileşim yerlerinin izolasyonu  

• Cephe kaplamalarının izolasyonu ; su yolu altı şeritleri, yangın duvarı uygulamaları, baca ve 

havalandırma olukları uygulamaları ve çıkıntılı çatı kenarları, çatı pencereleri ve tepe camları 

uygulamaları  

• Katran şıngılların yapıştırılması  

• Çatı pencereleri ile temasta olan izolasyon işleri   

TUTUNMA YÜZEYİ  

Yüzey Tutunma 

Alüminyum + 

Tuğla, beton + 

Galvanize çelik ( çinko levha ) + 

Sırlama kiremitleri  + 

Katran abra  + 

Katran şıngıllar + 

Klinker çatı kiremiti + 

Bakır + 

Çam (ham tahta ) + 

Sert PVC + 

PS + 

PC + 

Paslanmaz çelik + 

Cam + 

Granit, kumtaşı,mermer,ve diğer doğal taşlar + 
+ iyi tutunma 

+/- yapışken kısmen çıkabilir 
- zayıf tutunma 
N/A analiz edilmemiş 

N/R tavsiye edilmez 

 

 



 

 

KİMYASAL DAYANIKLILIK 

 DAYANIKLILIK 

Su +( sürekli daldırma tavsiye edilmemektedir )  

Tuzlu Su ( NaCl % 2) +( sürekli daldırma tavsiye edilmemektedir )  

Yüzme havuzu suyu N/A 

Petrol, motor yağı N/A 

Zeytin yağı  N/A 

Seyreltilmiş organik asit N/A 

Seyreltilmiş organik olmayan asit  N/A 

Seyreltilmiş baz / alkali  N/A 
+ iyi dayanıklılık 

- kötü dayanıklılık 

N/A Analiz edilmemiş 

 

TEKNİK VERİLER  

Tedarik edildiği şekilde ve 23 0 C ve %50 bağıl nemde test edilmiş halde Normal  

Koyuluk  - Az akışkan 

Hamur 

Renk - Gümüş 

Yoğunluk [g/ml] ISO 2811-1 1,10-1,20 

Kabuk oluşma zamanı ( dk )  - 15-30 

Tutunmasızlık(dk) - 15-30 

Kürleme zamanı (mm/24saat) - 2-3
 

Çöküntü dayanıklılığı (mm)  +50  0 C ISO 7390  >40 

Uygulama Derecesi [0C] - +10 - +35 

Dayanıklılık derecesi  [0C] - -50 - +90 

Hizmet derecesi aralığı [0C] - +5- +20 

 

UYGULAMA TALİMATI  

Uygulama :  

Kartuş ambalaj için : açıklık genişliğine göre ağızlığı kesiniz.Dişin üzerindeki tüp korumasını kesin ve 

ağızlığı çevirerek takın . Malzeme, uygun bir kartuş tabancası ile ,kolaylıkla çıkartılabilir. Diğer 

ambalajlar için : Malzemeyi uygulamak için havlu veyadoldurma bıçağı kullanınız.  

Uygulama esnasında tavsiye edilen ürün derecesi +15  0 C dir. Ambalajı, uygulamadan 24 saat 

öncesinden oda sıcaklığında saklayınız. Küçük yırtıkları basit ürün katmanı ile kapatabilirsiniz. Eğer 

gerekli ise, malzemeyi, ıslak bir spatula ile yayın . Tüketim , çatlakların büyüklüğüne bağlıdır:kullanıma 

bağlı olarak,  1 cm * 1 cm bileşim için yaklaşık 3 metre kullanım.  

Temizlik :malzemeler ve bulaşmış alanlar, beyaz ispirto gibi herhangi bir petrol türevi solvent ile 

temizlenebilir.  



 

 

ELLERİNİZİ SOLVENT ( ÇÖZÜCÜLER ) İLE YIKAMAYINIZ.  

• Bu ürün, tıbbi ya da farmakolojik kullanım için uygun şekilde sunulmadığı gibi, test de 

edilmemiştir.  

• Polipropilen, polistren ve polietilen üzerinde kullanmayınız.  

• Bakır , gümüş gibi , hassas metal yüzeyler üzerinde kullanılmamalıdır.  

• Doğal taşlar üzerinde kullanmayınız: mermer, granit, kum taşı  

AMBALAJLAMA 

Tytan Proffessional Metal Çatılar için İzolasyon Malzemesi   genel olarak standart boyut kartuşta 

260ml- 310 ml olarak ve 1kg, 5kg lik kutularda 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 24 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.  


