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TYTAN PROFESSIONAL  
1K tekutá lepenka HYDROL 
 

TYTAN PROFESSIONAL HYDROL 1K tekutá lepenka je používaná na bezšvové utesnenie absorpčných a 
poréznych podkladov. Určené na vodotesné interiérové / exteriérové podlahové a stenové povrchy, ktoré nie 
sú nepretržite ponorené do vody alebo vystavené pare. Pomocou tohto produktu je možné vyhotoviť 
neprerušenú a elastickú vodotesnú izoláciu pod keramické obklady. 
Poskytuje odolnosť voči vode v oblastiach, ktoré sú dočasne vystavené vlhkosti: kúpeľne, kuchyne, pivnice, 
práčovne, balkóny, terasy. 

 

Výhody 
� trvale pružný náter 
� nepraská 
� aplikácia v interiéroch / balkónoch a terasách 
 

Typické aplikácie 
Pod keramické obklady v miestnostiach ako sú: kúpeľne, kuchyne, pivnice, práčovne, balkóny, terasy. 
 

Štandardy 
Spĺňa požiadavky podľa nasledujúcich dokumentov: 
� Hygienický certifikát PZH č. HK/B/1511/01/2003 

� Technické schválenie ITB: AT-15-6087-2003 
 

Technické údaje 
Aplikačná teplota od +5 až +25 
Teplotná odolnosť od -25 až +50 
Hustota približne 1,3 kg/dm3 
Schopnosť zakrývať trhliny 1,0 mm 
Vytvrdenie 1 vrstvy min. 6 h 
Celkové vytvrdenie min. 24 h 
Minimálna hrúbka vrstvy 1,5 mm 
Spotreba 1,3 – 2,0 kg/m2* 
*závisí od hrúbky vrstvy 
Technické dáta a pokyny pre aplikáciu sú uvádzané pre teplotu +23 °C ± 2 °C a vlhkosť cca 60 %. Nižšia 
teplota a vyššia vlhkosť môžu čas vytvrdenia predĺžiť. 
 

Pokyny pre aplikáciu 
Podklad (substrát) musí byť pevný, čistý, suchý, bezprašný, odmastený, zbavený biologického a chemického 
napadnutia. Náter vyplňuje praskliny. Absorpčné povrchy pred aplikáciou hydroizolácie opatriť náterom 
stavebnej disperzie Tytan S 2802.  
Poznámka: Na nových minerálnych plochách je možné produkt použiť po úplnom vytvrdení podkladu 
(minimálne po 3 až 4 týždňoch). 
Bezprostredne pred aplikovaním výrobok dôkladne premiešať pomocou nízkootáčkového miešača až do 
okamihu, keď je vytvorená homogénna hmota. Nepridávať do balenia žiadne ďalšie ingrediencie. 

Pomocou štetca alebo valčeka naniesť 2 tenké a rovnomerné vrstvy. Druhú vrstvu naniesť po 
zaschnutí vrstvy prvej, teda približne po 6 hodinách. Rohy, hrany, dilatačné škáry, praskliny v substráte 
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alebo priechody rúrok a drenážnych vedení musia byť vystužené tesniacimi páskami, rohovými lištami alebo 
manžetami (Umiestniť tesniaci prvok do čerstvej vrstvy, pevne ho pritlačiť a prekryť ho ďalšou vrstvou 
tekutej lepenky). V oblastiach, v ktorých panuje intenzívna vlhkosť, naniesť prídavnú tretiu vrstvu. Čas na 
celkové vytvrdenie – najmenej 24 hodín. Keramický obklad je možné lepiť po vytvrdení nanesenej 
hydroizolácie. 
Poznámka: Čas vyzretia je uvádzaný pre teplotu 23 °C a vlhkosť vzduchu 60 %. Nižšia teplota a vyššia 
vlhkosť vzduchu čas vyzrievania predlžujú. Pre keramické obklady používať iba elastické lepidlá.  
Externá aplikácia: nanášať 3 vrstvy. Pred zaschnutím náteru je potrebné ho chrániť pred dažďom. 
Keramické dlaždice je potrebné lepiť po uschnutí náteru (náter nie je odolný voči UV žiareniu). 
 
Logistická informácia 

EAN kód Objem štandardný počet na palete 

5903518043994 1,2 kg 378 

5903518032844 4 kg 144 

5903518033193 12 kg 55 
Skladovať v uzatvorenom originálnom obale v suchu a pri teplote: +5oC až +25oC. 
Lehota skladovateľnosti: 12 mesiacov od dátumu výroby. Dátum exspirácie a číslo šarže sú uvedené na 
obale.  
Informácie ohľadom transportu 

Cesta: ADR: voľne 

More: IMDG: voľne 

Vzduch: ICAO / IATA-DGR: voľne 

UN číslo: žiadne   

 
Preventívne opatrenia v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia 
Pre detailné informácie konzultujte kartu bezpečnostných údajov, ktorá je na vyžiadanie v Selena Slovakia s. r. o.  

S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S24 Zabráňte kontaktu s pokožkou. S25 Zabráňte kontaktu s očami. 

S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.  

Pre detailné informácie konzultujte kartu bezpečnostných údajov, ktorá je na vyžiadanie v Selena Slovakia s. r. o. 

Zverejnením tohto listu s technickými dátami stráca platnosť predchádzajúce vydanie. 
 
Tu obsiahnuté informácie sú poskytované v dobrej viere na základe analýz firmy Selena a sú považované za presné. Avšak keďže sú 
podmienky a metódy použitia našich produktov mimo našej kontroly, nemá byť táto informácia použitá ako náhrada za zákazníkove 
skúšky, ktoré majú zaistiť vhodnosť produktov značky Selena pre vaše špecifické aplikácie. Firma Selena poskytuje záruku iba za to, že 
produkt bude spĺňať svoje aktuálne predajné špecifikácie. Vaše exkluzívne právo na náhradu za porušenie tejto záruky je obmedzené na 
vrátenie kúpnej ceny alebo náhradu produktu, pri ktorom sa preukáže, že nespĺňa záruky. Firma Selena špecificky odmieta akékoľvek 
iné vyjadrené alebo implikované záruky vhodnosti na konkrétny účel alebo komerčné uplatnenie. Firma Selena odmieta zodpovednosť 
za akékoľvek nehodové alebo následné škody. Návrhy na použitie produktu nemajú byť vykladané ako návod na porušenie akéhokoľvek 
patentu.  


