
 

 

TYTAN PROFESSIONAL X-TREME FİBER ÇATI SIZDIRMAZI 

Elyaflı kauçuk yalıtım malzemesi, geniş kullanım alanına sahip üniversal bir yalıtım malzemesidir. 

Yaşlanmaya karşı yüksek dayanıklılık özelliği öne çıkan plast- elastik bir sabit birleşim alanı oluşturur. 

Benzersiz bir avantajı; gözenekli ve gözeneksiz, beton, kauçuk, metal ya da çeşitli plastikler gibi birçok 

sübstrata olan mükemmel tutunmasıdır. Diğer izolasyon malzemelerine benzemeyen bir özelliği, 

yumuşak ıslak yüzeylere uygulanabilir olmasıdır. Böylelikle, çatı ya da tekne tamiratları için idealdir. 

Su altında kullanılabilir. Ayrıca katranlı yüzeylerde de kullanılabilir. Astar gerektirmez. Uygulama 

sonrasında, boya malzemesinin etkisinin kontrolünü takiben malzeme boyanabilir. Kar ve yağmur 

esnasında kullanılabilir.  

FAYDALARI  

• Küf ve mantara karşı mükemmel dayanıklılık 

• Boyanabilirlik  

• Çok iyi tutunma  

• Katranlı malzemelerle uyumluluk  

• Tamamen suyun altına batırılmış yüzeylere uygulanabilme olasılığı 

ÖRNEK UYGULAMALAR 

• Duvarlar, çatılar, cam vb lerde bulunan yarık ve çatlakların doldurulması (izolasyonu )  

• Tahta, cam, beton, metal ve plastik malzemelerin çeşitli elementlerin karıştırılması  

• Devamlı suya dayanıklılık gerektiren tüm uygulama çeşitlerinde ve teknelerdeki bağlantı 

yerlerinin ve kapamaların oluşturulması  

• Metal tabakaların ve su oluklarının izolasyonu   

TUTUNMA YÜZEYİ  

Yüzey Tutunma 

Tuğla + 

Beton + 

Granit + 

Kumtaşı Tavsiye edilmez 

Mermer Tavsiye edilmez 

Kauçuk + 

Bakır N/A 

Aside dayanıklı metal levha + 

Alüminyum + 

Galvanizli metal  levha + 

Dökme demir N/A 

Seramik kiremitler ( çini )  + 

Cam + 

Ham odun ( çam) + 



 

 

PC + 

Sert PVC +/- 

PS - 

Katran + 

Katran şıngıllar + 

Klinker kiremitler + 
+ iyi tutunma 

+/- yapışken kısmen çıkabilir 

- zayıf tutunma 

N/A analiz edilmemiş 

 

Bir çok inşaat malzemesi çeşidi arasından, yapışma / tutunma testlerinin yapılması tavsiye 

edilmektedir. Zayıf tutunma durumunda, astar kullanımını tavsiye etmekteyiz.  

KİMYASAL DAYANIKLILIK 

 DAYANIKLILIK 

Su +( sürekli daldırma tavsiye edilmemektedir )  

Tuzlu Su  +( sürekli daldırma tavsiye edilmemektedir )  

Yüzme havuzu suyu +( sürekli daldırma tavsiye edilmemektedir )  

Petrol N/A 

Dizel N/A 

Zeytin yağı N/A 

Seyreltilmiş organik ve inorganik asit N/A 

Seyreltilmiş baz N/A 
+ iyi dayanıklılık 

- kötü dayanıklılık 

N/A Analiz edilmemiş 

TEKNİK VERİLER  

Uygulanmamış-  23 0 C ve %50 bağıl nemde test 
edilmiş halde 

Normal   

Koyuluk  - Yapışkan hamur 

Renk  Beyaz, Gri, Kahverengi, Kiremit 

Rengi, Kırmızı, Şeffaf  

Yoğunluk [g/ml] ISO 2811-1 0,93-0,95 

Çalışma zamanı (min) - 2-10 

Kürleme zamanı ( mm/24saat) - 1-1,5
 

      

Kürlenmiş ( uygulanmış )  şekilde 23 0 C ve %50 
bağıl nemde  2 hafta test sonrasında 

Normal   

Çekme (%) ISO 10563 5-9 

Modul @(Mpa) ISO 37 0,75-0,85 

Kırılmada uzatma (elongasyon)(%37) ISO 37 100-120 

Gerilme kuvveti (Mpa) ISO 37 0,75 

Kenar Sertliği  ISO 868 19-21 

Su geçirgenliği  PN-B 24000 Geçirgen değildir. 



 

 

Uygulama derecesi  ( 0 C) - -10-+40 

Termal dayanıklılık  ( 0 C) - -20-+90 

Saklama derecesi  ( 0 C) - +0-+25* 

* Ürün,  – 30  0 C den düşük olmayan derecelerde, 4 haftadan daha uzun olmayan süreler için 

taşınabilir, ancak, kullanım öncesinde, ürün 24 saat boyunca 23 0 C- de muhafaza edilmelidir. Ürün, 5 

adet donma / çözülme döngüsüne dayanıklıdır.  

UYGULAMA TALİMATI  

Yüzeyin Hazırlanması – temas alanı temiz, toz, yağ ve gresten arınmış olmalıdır. Metaller sağlam 

olmalıdır. Özellikle bol ve tutturma özelliğini yitiren kaplamaları , eski malzeme kalıntılarını 

temizleyin.malzeme, bir çok ürün üzerinde astar gerektirmez , ancak astar yapışkanlığı arttırabilir.  

• Polistren içerisinde ve üzerinde kullanılmamalıdır. Yüzeye zarar verebilir 

• Çözücülere hassas yüzeyler için, görünmeyen bir noktada önceden bir deneme yapılması 

önerilmektedir.  

• PP-PE için kullanmayınız – tutuşu yoktur 

• Özellikle solvent- çözücü boyalarda, boyama öncesinde bir deneme yapılması önerilir.  

• Ürün besin ve medikal uygulamalar için tasarlanmamıştır. Bu ürün kimyasal veya farmakolojik 

testlere tabi tutulmamış olup, bunlar için uygun değildir.  

TAŞIMA BİLGİSİ  

Detaylı bilgi için Güvenlik Veri Bilgisine bakınız.  

TAŞIMA VE SAKLAMA  

25 0 C altındaki sıcaklıklarda, donma ve sıcaktan korunmuş şekilde, kuru bir yerde 24 aya kadar 

saklanabilmektedir. * Ürün,  – 30  0 C den düşük olmayan derecelerde, 4 haftadan daha uzun olmayan 

süreler için taşınabilir, ancak, kullanım öncesinde, ürün 24 saat boyunca 23 0 C- de muhafaza 

edilmelidir. Ürün, 5 adet donma / çözülme döngüsüne dayanıklıdır 

 

 

 

  



 

 

HİJYEN VE GÜVENLİK 

Kurumamış ürün deri ve gözlerde tahrişe yol açabilir. Gözlerle temas halinde, derhal su ile çalkalayınız 

ve tıbbi yardıma başvurunuz. Çocuklardan uzak tutunuz. 

KULLANIM ÖNCESİNDE GÜVENLİK KARTINI VEYA ETİKETİNİ OKUYUNUZ. GÜVENLİK VERİ KARTI 

ŞİRKETİN YEREL TEMSİLCİSİNDE BULUNABİLİR.  

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 teknik  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.  


