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PROFESIONÁLNE 
PRODUKTY 

PRE STAVEBNÍCTVO

Ocenenie Top Znaèka 2009 
pre TYTAN Professional

Líder Exportu na Východ 2008, 
udelené Po¾skou komorou 

pre stavebný priemysel a obchod

Ocenenie Top Stavebník 2009 
pre TYTAN EOS Lepidlo na polystyrén

Zlatá medaila a diplom 
pre Tytan LEXY a TYTAN 65,

Medzinárodný technický ve¾trh, 
Plovdiv, Bulharsko, 2007

Zlatá medaila a diplom 
pre TYTAN Professional O  65 PU penu,2

Medzinárodný technický ve¾trh, 
Plovdiv, Bulharsko, 2008

Gold Consumer's Laurel 2008 
v kategórii Silikóny a PU peny v sú�aži 

organizovanej spoloènos�ou Media 
Partner Group, Polsko

Diplom a plaketa Excellence 
pre TYTAN O2,

CONSTRUCT EXPO AMBIENT 2008, 
Bukureš�, Rumunsko

Európska medaila 2002 
pre PU penu TYTAN na PVC 

udelená 
Európskou integraènou komisiou  

Diplom a plaketa Excellence 
pre lepidlá ARTELIT 

– CONSTRUCT EXPO 2005, 
Bukureš�, Rumunsko

Diplom a plaketa 
pre PU penu TYTAN Lexy,
CONSTRUCT EXPO 2004, 

Bukureš�, Rumunsko 

Zlatá medaila za výrobu a distribúciu 
všestranného stavebného lepidla 

RB-22 na ruskom trhu 
STROISIB Ve¾trh stavebníctva 

a architektúry, Novosibirsk, 2004 

Zlatá medaila pre silikóny TYTAN
udelená na medzinárodnom 
stavebnom ve trhu SibStroy, 

Novosibirsk, 2003 

Diplom a plaketa Excellence, 
CONSTRUCT EXPO AMBIENT 2007, 

Bukureš�, Rumunsko

Stavebná znaèka roka 2006 
pre TYTAN Professional 

v kategórii PU pien a silikónov udelené 
Centrom prieskumu a analýz trhu 

Zlatá medaila za vývoj a výrobu 
efektívnych montážnych PU pien 

pre stavebný priemysel,
STROISIB Ve¾trh stavebníctva 

a architektúry, Novosibirsk, 2004 

Európska medaila 
Európskej integraènej komisie 

pre ARTELIT Parketový systém RB-110,
9. roèník, 2005 



Selena S.A.
tel.: +48 71 78 38 301, fax: +48 71 78 38 300
e-mail: selena@selena.pl; www.selena.pl 

Selena România SRL 
tel.: +40 21 467 03 30, fax: +40 21 467 03 40
e-mail: office.selena@tytan.ro; www.tytan.ro

Hamil - Selena Co. Ltd.
tel.: +82 55 345 52 00, fax: +82 55 345 39 88
e-mail: hamilco@yahoo.com; www.worldfoam.com

Selena CA L.L.P.
tel.: +7 727 244 78 29, fax: +7 727 244 78 38
e-mail: selena@selena.kz; www.selena.kz

Quilosa - Industrias Quimicas Löwenberg S.L.
Avda. San Pablo, 22 - Apdo., Correos 2
28820 Coslada (Madrid), Spain; www.quilosa.com

SKUPINA SELENA je globálna spoloènos� zaoberajúca sa výrobou produktov 
stavebnej chémie pre profesionálnych i hobby užívate¾ov. Skupina zahàòa           
29 spoloèností v 16 krajinách a prevádzkuje 11 moderných výrobných 
závodov. Obchodné aktivity skupiny Selena zahàòajú všetky kroky vývoja 
produktov: vyspelý výskum, výrobu, distribúciu, marketing a globálny 
predaj. Selena FM SA – vlastník celej skupiny Selena – je obchodovaná na 
varšavskej burze cenných papierov. 

Kvalita potvrdená certifikátom ISO 9001

Štvrtý najväèší výrobca PU pien na svete
11 moderných výrobných závodov v Južnej Kórei, Brazílii, USA, Èíne, 
Turecku a v Po¾sku
Automatizovaný výrobný proces a najvyššia kvalita surovín

VÝROBA

Predaj vo viac než 50 štátoch po celom svete
18 zahranièných dcérskych spoloèností
Distribúcia priamo k zákazníkovi po celom svete
Oznaèovanie výrobkov a paletový systém balenia prispôsobený 
individuálnym požiadavkám

DISTRIBÚCIA

Vysoká a stála kvalita potvrdená certifikátmi renomovaných 
medzinárodných inštitúcií

Globálny výskum a vývoj PU pien, tmelov a lepidiel
Produktová diverzifikácia pre jednotlivé regióny / trhy / zákazníkov
Svetové inovácie

VÝSKUM A VÝVOJ

Portfólio znaèiek: ponúkame výrobky v prémiovom segmente,                
v segmente s úžitkovou hodnotou i v ekonomickom
Pravidelný prieskum trhu i medzi zákazníkmi
Technická podpora, školenia a prezentácie
Vývoj dizajnu obalov, reklamných a komunikaèných materiálov

MARKETING A PODPORA PREDAJA

TYTAN 
Professional 

TYTAN 
Professional 

TYTAN 
Professional 

TYTAN 
Professional 

Manuálna 
aplikač ná piš toľ

Manuálna 
aplikač ná piš toľ

Kennet
Manuálna 
aplikač ná piš toľ  

Avon
Pneumatická 
aplikač ná piš toľ

Trent

Štandardný ruèný aplikátor tmelov    
z kartuší 260 – 310 ml. Ideálny pre 
domácnosti a individuálne projekty.

Ruèný aplikátor tmelov z kartuší 
310 ml. Na profesionálne a 
domáce použitie. Zváraná kovová 
kostra, spúš�ací pomer 7:1.

Manuálny aplikátor tmelov vo fólii 
400 a 600 ml. Univerzálny, fólia na 
viac použití.  Výber medzi 
spúš�acími pomermi 12:1 alebo 
18:1.

Rúrkovitý pneumatický aplikátor 
tmelov z fólie. Na profesionálne 
aplikácie v rôznych oblastiach 
výroby s možnos�ou použitia 
kompresora. Na tmely vo fóliách 
500 – 600 ml. Plávajúci 
plunžerový piest.
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Selena USA, Inc.
tel.: +1 574 523 04 00, fax: +1 574 523 04 99
e-mail: info@selenausa.com; www.selenausa.com
 

Selena-Vostok OOO 
tel./fax +7 (495) 660 35 53
email: office@selenavostok.ru; www.selenavostok.ru

Selena Danýþmanlýk Ticaret ve Ltd Þti.
tel: + 90 212 347 45 45, fax: +90 212 347 09 10 
www.polyfoam.com.tr

Selena Ukraine Ltd.
tel./ fax: + 38 044 258 25 99
e-mail: officeua@selena-ukraina.com.ua; www.selena-ukraina.com.ua

Selena Slovakia s.r.o.      
Novozamocka 102, 949 05 Nitra, Slovakia 
tel /fax: 42 137 642 37 95 
e-mail: info@tytan.sk; www.tytan.sk
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ZIMNÉ PU PENY 6
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TYTAN Professional O  GUN Zimná PU pena pišto¾ová2
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ŠPECIÁLNE PU PENY 8

TYTAN Professional STYRO 753 PU lepidlo na penový polystyrén
TYTAN Professional B1 PU pena pišto¾ová 
TYTAN Professional PU pena na PVC pišto¾ová
TYTAN Professional 2K PU pena

SILIKÓNOVÉ TMELY 9

TYTAN Professional Univerzálny silikón
TYTAN Professional Sanitárny silikón
TYTAN Professional Sklenársky silikón
TYTAN Professional Silikón na akváriá
TYTAN Professional Vysokoteplotný silikón
TYTAN Professional Neutrálny silikón 
TYTAN Professional Stavebný silikón
TYTAN Professional Silikón na akrylové vane a PVC
TYTAN Professional RAINBOW Neutrálny silikón
TYTAN Professional EXPRES Akrylový tmel
TYTAN Professional UPG Sanitárny silikón
TYTAN Professional MULTI tmel
TYTAN Professional Tmel na terasy a balkóny

MS POLYMÉRY 14

TYTAN Professional Fix&Seal MS Polymér
TYTAN Professional Fix&Seal Crystal MS Polymér
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TYTAN Professional Akryl
TYTAN Professional Tmel na sadrokartón
TYTAN Professional Štukový akryl

ŠPECIÁLNE TMELY 16

TYTAN Professional Silikón-akryl Tmel do kuchýò a kúpe¾ní
TYTAN Professional Tmel na drevo
TYTAN Professional Tmel na parkety
TYTAN Professional Kachliarsky tmel

PU TMELY 18

TYTAN Professional PU 750
TYTAN Professional PU 740
TYTAN Professional PU 725

¼ahko použite¾ná a ve¾mi ekonomická 
aplikaèná pišto¾ na efektívne využitie 
pišto¾ových PU pien.

Výhody:
  ¼ahké plastové telo
  Inovatívny uzáver na zamedzenie

      plytvania penou
  Poniklovaný adaptér
  Teflónom pokrytá spúš�
  Nový vnútorný priemer koša 

      – pre vyššiu produkciu

u
u

u
u
u

TYTAN TYTAN TYTAN 

Táto jedineèná súprava ponúka 16 odlišných 
typov dokonalých silikónových profilov:

  JF 0 mm – ¾ahko odstraòuje nevytvrdený
      tmel 

  JF 2/3/4/5/6 mm – na všetky štandardné
      statické spoje

 JF 8/10 mm – na všetky štandardné
     dilataèné spoje, napr. oko³o vaní,
     umývadiel, kuchynských dosiek,
     rohových spojov: dlažba podlaha – stena

 JF 14/20 mm – na široké a extrémne široké
     dilataèné spoje: spoje v rohoch: dlažba
     podlaha – stena, opravy muriva

u

u

u

u

Sada š pachtlí 
na silikón

Professional Professional 

Produkt odstraòuje nezatuhnutý tmel            
a zvyšky nezatuhnutého silikónu. Je vhodný 
na odstraòovanie plesne zo starých spojov. 
Nenièí povrchy, nepoškodzuje plasty, 
povrchové nátery ani textil. Nenièí povrchy, 
nepoškodzuje plasty, povrchové nátery 
ani textil.  Farba: biela
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Piš toľ  na 
PU peny

Odstraňovač  
silikónu

Professional 

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 76880 ml kartuša

TECHNOLOGY OF TRUST

ECO
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TYTAN Professional Multi FIX montážne lepidlo
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TYTAN Professional Therm+ Predkomprimovaná páska BG1/BG2/HBD
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TYTAN Professional PRO Pišto¾ na PU peny
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TYTAN 
Professional 

TYTAN TYTAN 

Č istič  
PU pien

Piš toľ  na 
PU peny

Univerzálny èistiaci prostriedok 
na odstraòovanie nevytvrdnutej 
polyuretánovej peny a lepidla.
Nízky obsah acetónu 

Typické  použitie:
  Èistenie ventilov dóz a pištolí 
  Odstraòovanie nevytvrdenej

      polyuretánovej peny a lepidla 
  Odstraòovanie mastnoty z oce¾ových 

      a sklenených povrchov pred aplikáciou
      peny alebo tmelu

Výhody:
  Neagresívny k PVC a väèšine ostatných

      plastov*
  Rýchly úèinok
  Silné antibakteriálne a fungicídne

      vlastnosti

u
u

u

u

u
u

- Žiadne emisie CFC a HCFC
- Skladovate¾nos�: 36 mesiacov

Vlastnosti a parametre produktu:

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 780650ml/500ml  
dóza

*     pred použitím sa odporúèa testovanie 
       na malej ploche, èi podobnom materiáli 
       pre zamedzenie prípadných škôd
Vyrobené v súlade s ISO 9001

Profesionálna aplikaèná pišto¾, ktorá zais�uje 
najlepší výkon poèas aplikácie PU peny.

Výhody:
  Pevná konštrukcia – kovové telo
  Teflónom pokrytý kôš
  Ekonomická spotreba peny vïaka  

     možnosti urèova� množstvo vytláèanej
     peny

  Elegantný dizajn
  Zabezpeèená spätná skrutka 

     (patentované riešenie)
  Stabilizácia ihly (patentované riešenie)
  Nový vnútorný priemer koša 

      – pre vyššiu produkciu
  Vysoká trvanlivos�

u
u
u

u
u

u
u

u

Profesionálna aplikaèná pišto¾, ktorá zais�uje 
najlepší výkon poèas aplikácie PU peny.

Výhody:
  Pevná konštrukcia
  Jednoduchá údržba
  Inovatívny uzáver pre zamedzenie

      plytvaniu penou
  Riadite¾ný tok peny
  Nový vnútorný priemer koša 

      – pre vyššiu produkciu
  Stredná trvanlivos�

u
u
u

u
u

u

Professional Professional 

Piš toľ  na 
PU peny

EURO

TECHNOLOGY OF TRUST

PRO
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Jednou z najnovších inovácií je nová generácia 
polyuretánových pien TYTAN Professional O , ktorá je 2

šetrnejšia k užívate¾ovi i k životnému prostrediu. 
Produkty Tytan O  boli vytvorené pomocou novej 2

technológie a poèas aplikácie sa neuvo¾òujú škodlivé 
látky MDI (izokyanáty). PU peny radu Tytan O  sú 2

certifikované švédskym inštitútom SP Provning 
Forskning Insitute, a disponujú skúšobným protokolom 
zo Zdravotného ústavu v Ústí nad Labem, ktorý potvrdil 
údaje zo Švédska. Po uvedení produktov Tytan O         2

na trh, Selena svojím zákazníkom ponúka úplne novú 
úroveò bezpeènosti – triedu O .2

TYTAN PROFESSIONAL je znaèka urèená pre 
stavebných dodávate¾ov a profesionálnych užívate¾ov, 
ktorá ponúka širokú škálu produktov najvyššej kvality     
i ucelené systémové riešenia. 

Široká škála bežne používaných 
i vysoko špecializovaných produktov

Svetové inovácie v PU penách, tmeloch 
a montážnych lepidlách

Trvalá vysoká kvalita certifikovaná ISO 9001

Testovanie produktov vykonávané pod¾a 
najprísnejších medzinárodných noriem: 
ISO, DIN, ASTM 

PRODUKTY 

PRE PROFESIONÁLNYCH 

UŽ ÍVATEĽ OV

Š p e c i á l n e ,  j e d n o s t r a n n e  l e p i a c e ,  
skomprimované pásky na báze PU peny 
a akrylátovej disperzie. Pásky BG1 a BG2 sú 
obzvláš� vhodné pri použití v systéme 
ochrany škár Tytan Therm+ pri montáži 
rámov okien a dverí z vonkajšej strany 
v situácii lomeného ostenia. Páska HBD je 
vhodná na vyplòovanie škár prevažne 
v interiéri. 

Typické  použitie:
  Vonkajšia strana ochrany škáry systému

      Tytan Therm+ a vyplòovanie škár.

Výhody:
  Najširšia ponuka rozmerov na trhu,
  ¼ahké použitie
  Na použitie v interiéroch i exteriéroch 

u

u
u
u

TYTAN TYTAN TYTAN 

- Teplota pri aplikácii: od +5 C do +25 C
- Èas vyschnutia prvej vrstvy: min. 6 hod.
- Èas úplného vytvrdnutia náteru: 
  min. 24 hod.
- Minimálna hrúbka náteru: 1,5 mm
- Lepenie keramických dlaždíc: 
  po min. 24 hod.

° °

Vlastnosti a parametre produktu: Vlastnosti a parametre produktu:

Fungicídny prípravok TYTAN PROFESSIONAL 
FG-1 je bezchlórový, úèinný roztok pre 
odstraòovanie plesòovitých húb a plesní.

Typické  použitie:
  Prípravok možno použi� na steny, sadrové

      omietky a drevo, ako aj na nátery farieb,
      lepidiel a emulzií.

  Odporúèa sa pre miesta 
      so zvýšenou/vysokou vlhkos�ou
      (plavárne, kúpe¾ne, práèovne a kuchyne). 

Výhody:
  Potláèa a úèinkuje profylakticky
  Je úèinný dokonca aj na stenách 

      s náterom
  Zachováva farbu náteru 
  Možno ho použi� v interiéri aj exteriéri.

u

u

u
u

u
u

- Konzistencia – kvapalina
- Farba – transparentný
- Úèinnos� (bez odstránenia náterov 
  a mycélia): 1,5 l / m2
- Úèinnos� (s odstránením mycélia):
   0,6 l/m2

Fungicídny 
prípravok

Professional Professional 

33

THERM+ 
Predkomprimovaná 
páska BG1/BG2/HBD

HYDROL 1K 
Tekutá lepenka

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 768
0,5l 

rozprašovaè

FG-1 

6 3781,2 kg
kýblik 

1 1444 kg
kýblik 

12 kg
kýblik 1 55

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

Professional 

TECHNOLOGY OF TRUST

- Páska BG1 má zvukovú izoláciu až 48 db
- Páska sa plne prispôsobí profilu škáry 
  a vyplní ju bezo zvyšku
- V systéme Tytan Therm+ sú pásky Bg2
  vhodné na budovy do 25 m, BG potom 
  pre budovy do 100 m.
- Pásky odolávajú vplyvom poèasia

Vlastnosti a parametre produktu:

Chráni pred škodlivým vplyvom vlhkosti        
a teèúcej vody bez vyvinutia hydrostatického 
tlaku. Používa sa na vytvorenie vodotesnej 
elastickej membrány pred nalepením 
keramických dlaždíc.

Typické  použitie:
  Balkóny, terasy, vonkajšie múry, ako 

      aj priestory vystavené doèasnej vlhkosti,
      ako sú: kuchyne, kúpe¾ne, sprchové kúty,
      práèovne, pivnice. 

Výhody:
  Zabezpeèuje vodotesnos� v priestoroch

      vystavených doèasnej vlhkosti
  Vytvára trvale elastickú membránu
  Zakrýva vlasové trhliny podkladu
  Má ve¾mi dobrú pri¾navos�
  Je prípustná pre interné aj externé

     použitie pod keramickými dlaždicami. 
 

u

u

u
u
u
u
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- Rezate¾nos�: od 15 do 30 min.
- Teplota prostredia: od +5 °C do +30 °C 
- Teplota dózy: od +10 °C do +30 °C
- Absorpcia vody (do 24 hod.): ≤1,5 %
- Výborná tepelná izolácia
- Ochráni pred plesòou a vlhkos�ou
- Žiadne emisie CFC a HCFC
- Skladovate¾nos�: 18 mesiacov

Vlastnosti a parametre produktu:

Prvá PU pišto¾ová pena na svete s najvyššou 
výdatnos�ou na trhu – až 65 l – a s najnižšou 
post-expanziou. Navyše vykazuje vynikajúce 
zvukovo-izolaèné vlastnosti.
 Až 65 litrov peny 

Typické  použitie:
  Profesionálna inštalácia okien a dverí 
  Zvuková a tepelná izolácia 
  Vyplòovanie a lepenie škár, prasklín 

      a medzier

Výhody:
  Poèas aplikácie sa neuvo¾òuje MDI*
  Výdatnos�: 55 až 65 l 

     (dóza s obsahom 1 000 ml)
  Zvuková izolácia: až 61 dB**
  NÍZKOEXPANZNÁ 

     (zabraòuje deformáciám)
  Nový ventil viac odolný voèi upchávaniu 

     a unikaniu plynu

u
u
u

u
u

u
u

u

TYTAN 
Professional O2  

65
PU pena 
piš toľ ová  

TYTAN 
Professional O2  

GUN

TYTAN 
Professional O2  

EUROMAX 
PU pena 
piš toľ ová 

PU pišto¾ová pena profesionálnej kvality 
so zvýšenou výdatnos�ou, vynikajúcou 
štruktúrou a najlepším pomerom ceny a kvality.
Zvýšená výdatnos� – až 55 litrov 

Typické  použitie:
  Profesionálna inštalácia okien a dverí 
  Vyplòovanie medzier 
  Zvuková a tepelná izolácia 
  Spájanie rámových konštrukcií

Výhody:
  Poèas aplikácie sa neuvo¾òuje MDI*
  Výdatnos�: 48 až 55 l
  Nový ventil viac odolný voèi upchávaniu 

      a unikaniu plynu

u
u
u
u

u
u
u

- Rezate¾nos�: od 30 do 40 min.
- Teplota prostredia: od +5 °C do +30 °C
- Teplota dózy: od +15 °C do +30 °C
- Absorpcia vody (do 24 hod.): ≤2,5 %
- Ochráni pred plesòou a vlhkos�ou
- Žiadne emisie CFC a HCFC
- Skladovate¾nos�: 12 mesiacov
- Vyrobené v súlade s ISO 9001, 
  spåòa požiadavky: EN ISO 845, 
  GIN 4102, DIN 53428, DIN 53455, 
  DIN 53421, DIN 53422 a DIN 52612.

Vlastnosti a parametre produktu: Vlastnosti a parametre produktu:

Profesionálna PU pišto¾ová pena s najlepším 
pomerom ceny a kvality. Výhodná, vhodná    
na široký okruh aplikácií.
Precízna aplikácia 

Typické  použitie:
  Profesionálna inštalácia okien a dverí 
  Vyplòovanie medzier 
  Zvuková a tepelná izolácia 
  Spájanie rámových konštrukcií

Výhody:
  Poèas aplikácie sa neuvo¾òuje MDI*
  Výdatnos�: 48 až 55 l
  Nový ventil viac odolný voèi upchávaniu 

      a unikaniu plynu

u
u
u
u

u
u
u

*  certifikované SP Provning Forskning 
    Swedish Institute – správa è. F603923
Všetky parametre merané v súlade s vnútornými 
normami skupiny Selena pri 23 °C/ RH 50 %.

- Rezate¾nos�: od 30 do 40 min.
- Teplota prostredia: od +5 °C do +30 °C
- Teplota dózy: od +15 °C do +30 °C
- Absorpcia vody (do 24 hod.): ≤2,5 %
- Výborné tepelné a akustické izolaèné 
  vlastno sti
- Ochráni pred plesòou a vlhkos�ou
- Žiadne emisie CFC a HCFC
- Skladovate¾nos�: 12 mesiacov
- Vyrobené v súlade s ISO 9001, 
   spåòa požiadavky: EN ISO 845, 
   GIN 4102, DIN 53428, DIN 53455, 
   DIN 53421, DIN 53422 a DIN 52612.

PU pena 
piš toľ ová

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 6241000ml/870 ml  
dóza

*    certifikované SP Provning Forskning 
      Swedish Institute – správa è. P705327B
**  certifikované ITF Rosenheim - test 
      report 167 33880e
Všetky parametre merané v súlade s vnútornými 
normami skupiny Selena pri 23 °C/ RH 50 %.

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 6241000ml/820 ml  
dóza

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

12 6241000ml/750ml 
dóza

Ks/Paleta

TYTAN 
Professional 

TYTAN TYTAN 

Therm+ FI 
Kúpeľ ňová 
páska

Streč ová páska 
exteríér

¼ahko aplikovate¾ná jednostranná lepiaca 
páska vhodná na dekoratívne lepenie hrán 
sprchových kútov, vaní a umývadiel. Pružný 
plastový pruh s lepidlom sa skvele hodí na 
ochranu nových i existujúcich inštalácií proti 
vode. Zais�uje úh¾adný vzh¾ad, zatia¾ èo strana 
s lepidlom prináša skvelú pri¾navos�.
Dekoratívne vodotesné tesnenie 

Typické  použitie:
  Lepenie hrán sprchových kútov, 

      vaní a umývadiel

Výhody:
  Dokonalá pri¾navos�
  Odoláva plesniam
  Nepraská, nezmrš�uje sa a nevysychá
  Zais�uje vodotesný spoj
  Jednoducho pritlaète na miesto 

      – Jednoduchá aplikácia
  Poskytuje pekný a úh¾adný vzh¾ad
  Na priame použitie
  Jednoduché èistenie

u

u
u
u
u
u

u
u
u

- Pružný prúžkový profil s lepidlom na jednej
   strane
- Skladovate¾nos�: 12 mesiacov

Vlastnosti a parametre produktu:

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

36 2160
22 mm * 

3,35 m kotúè

20 1200
38 mm * 

3,35 m kotúè

Páska je navrhnutá ako vonkajšia strana 
ochrany škáry systému Tytan Therm+. Jej 
funkcia spoèíva v ochrane Pu peny v škáre 
pred pôsobením vplyvov poèasia a ïalej 
potom, vzh¾adom na minimálnu hodnotu sd 
faktora 0,05 m, umožòuje prípadnej vlhkosti 
v škáre bezodporový transfer mimo oblasti 
škáry a zais�uje tým udržanie maximálnych 
izolaèných vlastností PU peny v škáre. 

Typické  použitie:
  Vonkajšia strana ochrany škáry systému    

      Tytan Therm+.

Výhody:
  Maximálna ochrana PU peny pred

      vplyvmi poèasia,
  Páska je streèová – nemusí s¹ riasi�,
  4 šírky pásky 50/75/100 a 150 mm 

      pre ideálnu vo¾bu pod¾a každej situácie,
  FA páska je vo vyhotovení s/bez butylu 

      pre individuálnu vo¾bu nalepenia 
      na ostenie,

  Vïaka flísovému povrchu je páska ¾ahko
      omietnute¾ná

u

u

u
u

u

u

Streč ová páska 
interíér

Páska je navrhnutá ako vnútorná strana 
ochrany škáry systému Tytan Therm+. Sd 
faktor 65 m je optimálny na vytvorenie bariéry 
prestupu vlhkosti do škáry a tým chráni 
tepelný izolant – PU penu a zais�uje udržanie 
jej izolaèných vlastností na maximálnej 
úrovni. 

Typické  použitie:
  Vnútorná strana ochrany škáry systému

      Tytan Therm+.

Výhody:
  Maximálna ochrana proti prestupu

      vlhkosti do škáry, vïaka sd-faktoru 65 m.
  Páska je streèová – nemusí s¹ riasi�
  4 šírky pásky 50/75/100 a 150 mm 

      pre ideálnu vo¾bu pod¾a každej situácie
  FI páska je vo vyhotovení s/bez butylu 

      pre individuálnu vo¾bu nalepenia 
      na ostenie

  Vïaka flísovému povrchu je páska ¾ahko
      omietnute¾ná

u

u

u
u

u

u

Therm+ FA

TECHNOLOGY OF TRUSTTECHNOLOGY OF TRUST

Professional Professional 

- sd-faktor 0,05 m pre bezodporový transfer
  vlhkosti mimo škáry,
- Verzia bez butylu sa lepí pomocou
  špeciálneho lepidla Dicht kleber ´F´ 
  – i na vlhké podklady
- Biela farba pre ¾ahké rozoznanie 
  a elimináciu zámeny s vnútornou FI
  páskou

Vlastnosti a parametre produktu:

- sd-faktoru 65 m  pre maximálnu ochranu
  proti prestupu vlhkosti do škáry
- Verzia bez butylu sa lepí pomocou
  špeciálneho lepidla Dicht kleber ´F´ 
  – i na vlhké podklady
- Ružová farba pre ¾ahké rozoznanie 
  a elimináciu zámeny s vonkajšou FA
  páskou

Vlastnosti a parametre produktu:
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TYTAN 
Professional O2  

LEXY60/40/20 

TYTAN 
Professional O2  

STD 

TYTAN 
Professional O2  

65
PU pena 
trubič ková

PU pena 
trubič ková

Inovatívna PU trubièková pena s vlastnos�ami 
pišto¾ovej peny. Poskytuje vysokú výdatnos� 
a vynikajúcu štruktúru peny vïaka použitiu 
dômyselného technického riešenia.  
Vysoká výdatnos� – až 60 litrov peny 

Typické  použitie:
  Inštalácia okien a dverí 
  Zvuková a tepelná izolácia 
  Vyplòovanie a lepenie škár, prasklín a dier

Výhody:
  Poèas aplikácie sa neuvo¾òuje MDI*
  Výdatnos�: 56 až 60 l 

      (ve¾kos� dózy 1 000 ml)
      36 až 40 l (ve¾kos� dózy 650 ml)
      18 až 20 l (ve¾kos� dózy 405 ml)

  NÍZKOEXPANZNÁ 
     (zabraòuje deformáciám)

  Nový ventil viac odolný voèi upchávaniu 
     a unikaniu plynu

u
u
u

u
u

u

u

- Rezate¾nos�: od 30 do 45 min.
- Teplota prostredia: od 0 °C do +30 °C
- Teplota dózy: od 0 °C do +30 °C
- Absorpcia vody (do 24 hod.): ≤1,5 %
- Výborné tepelné a akustické izolaèné 
  vlastnosti
- Ochráni pred plesòou a vlhkos�ou
- Žiadne emisie CFC a HCFC
- Skladovate¾nos�: 18 mesiacov
- Vyrobené v súlade s ISO 9001, 
  spåòa požiadavky: EN ISO 845, GIN 4102, 
  DIN 53428, DIN 53455, DIN 53421, 
  DIN 53422 a DIN 52612.
*    certifikované SP Provning Forskning Swedish 
Institute – správa è. P7 05327 C
Všetky parametre merané v súlade s vnútornými 
normami skupiny Selena pri 23 °C/ RH 50 %.

Vlastnosti a parametre produktu:

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 6241000ml/830 ml  
dóza

12 780650ml/530 ml  
dóza

12 936405ml/340 ml  
dóza

- Rezate¾nos�: od 30 do 45 min.
- Teplota prostredia: od 0 °C do +30 °C
- Teplota dózy: od 0 °C do +30 °C
- Absorpcia vody (do 24 hod.): ≤1,5 %
- Výborné tepelné a akustické izolaèné 
  vlastnosti
- Ochráni pred plesòou a vlhkos�ou
- Žiadne emisie CFC a HCFC
- Skladovate¾nos�: 18 mesiacov
- Vyrobené v súlade s ISO 9001, 
  spåòa požiadavky: EN ISO 845, GIN 4102, 
  DIN 53428, DIN 53455, DIN 53421, 

Vlastnosti a parametre produktu:

PU trubièková pena profesionálnej kvality s 
najlepším pomerom ceny a kvality. Vynikajúce 
riešenie na všetky nešpecializované tmeliace 
aplikácie.
Najlepší výkon

Typické  použitie:
  Inštalácia dverí a okien 
  Vyplòovanie medzier 
  Zvuková a tepelná izolácia 
  Spájanie rámových konštrukcií

Výhody:
  Poèas aplikácie sa neuvo¾òuje MDI*
  Výdatnos�: 36 až 42 l 

     (ve¾kos� dózy 1 000 ml)
     22 až 28 l (ve¾kos� dózy 650 ml)
     14 až 16 l (ve¾kos� dózy 405 ml)

  Nárast objemu (post-expanzia): 
     200 až 230 %

  Nový ventil viac odolný voèi upchávaniu 
      a unikaniu plynu

u
u
u
u

u
u

u

u

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 6241000ml/750ml 
dóza

*    certifikované SP Provning Forskning Swedish 
Institute – správa è. F603923
Všetky parametre merané v súlade s vnútornými 
normami skupiny Selena pri 23 °C/ RH 50 %.

Zimná PU pena
piš toľ ová

- Rezate¾nos�: od 20 do 30 min.**
- Teplota prostredia: od -10 °C do +30 °C 
- Teplota dózy: od -5 °C do +30 °C
- Absorpcia vody (do 24 hod.): ≤1,5 %
- Výborná tepelná izolácia
- Ochráni pred plesòou a vlhkos�ou
- Žiadne emisie CFC a HCFC
- Skladovate¾nos�: 12 mesiacov
- Vyrobené v súlade s ISO 9001, 
  spåòa požiadavky: EN ISO 845, GIN 4102, 
  DIN 53428, DIN 53455, DIN 53421, 
  DIN 53422 a DIN 52612.

Vlastnosti a parametre produktu:

Vysoko kvalitná PU pišto¾ová pena so 
zvýšenou výdatnos�ou, nízkou post                
- expanziou a vynikajúcou zvukovou izoláciou. 
Vhodná na profesionálne použitie poèas 
zimnej sezóny pri teplote prostredia od -10 °C. 
Až 65 litrov peny 

Typické  použitie:
  Profesionálne inštalácie okien a dverí 
  Zvuková a tepelná izolácia 
  Vyplòovanie a lepenie škár, prasklín 

     a medzier pri nízkych teplotách

Výhody:
  Poèas aplikácie sa neuvo¾òuje MDI*
  Výdatnos�: 55 až 65 l 

     (ve¾kos� dózy 1 000 ml)
  Zvuková izolácia: až 61 dB**
  NÍZKOEXPANZNÁ 

     (zabraòuje deformáciám)
  Nový ventil viac odolný voèi upchávaniu 

      a unikaniu plynu

u
u
u

u
u

u
u

u

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 6241000ml/750ml 
dóza

*    certifikované SP Provning Forskning Swedish 
      Institute – správa è. P705327B
**  certifikované ITF Rosenheim – test report 
      167 33880e
Všetky parametre merané v súlade s vnútornými 
normami skupiny Selena pri 23 °C/ RH 50 %.

- Akrylové lepidlo
- Skladovate¾nos�: 12 mesiacov

Vlastnosti a parametre produktu:

Jednostranná lepiaca páska na báze alu 
nástreku na polypropylénovú fóliu vhodná na 
rôzne technické aplikácie v domácnostiach, 
priemysle a automobilovom sektore. 
Vysoko elastická páska na báze alu nástreku 
na polypropylénovú fóliu

Typické  použitie:
  Tesnenie izolaèných materiálov, spojov 

      vo ventilaèných a klimatizaèných
      systémoch 

  oprava a obnova dekoraèných
      hliníkových prvkov

Výhody:
  Vynikajúca na utesnenie spojov medzi

      izolaènými materiálmi vo ventilaèných 
      a klimatizaèných systémoch

  Vhodná na opravu a obnovu
      dekoratívnych prvkov z hliníka

  Vynikajúca pružnos�
  Na priame použitie
  Jednoduchá aplikácia

u

u

u

u

u
u
u

TYTAN 
Professional 

Hliníková páska

TYTAN TYTAN 

Typické  použitie:
  Utesòovanie izolaèných materiálov,

      spojov ventilaèných a klimatizaèných
      rozvodov 

  Oprava a obnova dekoratívnych prvkov 
      z hliníka

u

u

- Báza: èistá hliníková páska
- Akrylové lepidlo
- Skladovate¾nos�: 12 mesiacov

Vlastnosti a parametre produktu: Vlastnosti a parametre produktu:

Jednostranná lepiaca páska na báze fliseliny 
urèená na zakrývanie a opravu prasklín a rýh 
na stenách a stropoch pred ma¾ovaním alebo 
tapetovaním. Pásku je možné natiera� alebo 
zakry� tapetou ihneï po aplikácii.
Na zakrývanie a opravu prasklín a rýh          
v omietke 

Typické  použitie:
  Zakrývanie a oprava prasklín a rýh 

      na stenách a stropoch pred ma¾ovaním
      alebo tapetovaním

Výhody:
  Zabraòuje vzniku prasklín a rýh
  Po prekrytí náterom alebo tapetou 

      je nevidite¾ná
  Je možné natiera� alebo zakry� tapetou

      ihneï po aplikácii
  Rýchla a jednoduchá aplikácia

u

u
u

u

u

- Báza: fliselina
- Lepidlo: rýchloschnúce
- Skladovate¾nos�: 12 mesiacov

Páska 
proti prasklinámHliníková páska

PP
Professional Professional 

Lepiaca páska na báze hladkého hliníka 
vhodná na utesòovanie spojov izolaèných 
materiálov (ventilaèné, klimatizaèné a tepelné 
rozvody). Vhodná je tiež na opravu 
dekoraèných prvkov z hliníka.
100 % hliníková páska
 

Výhody:
  Èistá hliníková páska – vynikajúca 

     na aplikácie s ve¾kými teplotnými výkyvmi
  Poskytuje vynikajúcu ochranu pred

      olejom, mastnotou, vodou a parou
  Použitie vonku i vnútri
  Ve¾mi dobrá pri¾navos� k povrchom
  Odoláva starnutiu
  Na priame použitie
  Jednoduchá aplikácia

u

u

u
u
u
u
u

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

96 575050 mm * 
50 m. kotúè

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

48 mm 
× 10 m

48 mm 
× 10 m

48 mm 
× 10 m kotúè

48 mm 
× 50 m kotúè

48 mm 
× 50 m

48 mm 
× 50 m

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

36 259250 mm * 
10 m kotúè

TECHNOLOGY OF TRUST
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- Rezate¾nos�: od 50 do 60 min.
- Teplota prostredia: od -10 °C do +30 °C
- Teplota dózy: od +10 °C do +30 °C
- Absorpcia vody (do 24 hod.): ≤2,5 %
- Ochráni pred plesòou a vlhkos�ou
- Žiadne emisie CFC a HCFC
- Skladovate¾nos�: 12 mesiacov
- Vyrobené v súlade s ISO 9001, 
   spåòa požiadavky: EN ISO 845, 
   GIN 4102, DIN 53428, DIN 53455, 
   DIN 53421, DIN 53422 a DIN 52612.

Vlastnosti a parametre produktu:

Zimná PU pišto¾ová pena profesionálnej kvality 
so zvýšenou výdatnos�ou, vynikajúcou 
štruktúrou a najlepším pomerom ceny a kvality. 
Zvýšená výdatnos� – až 55 litrov 

Typické  použitie:
   Profesionálna inštalácia dverí a okien 
   Vyplòovanie medzier 
   Zvuková a tepelná izolácia 
   Spájanie rámových konštrukcií 

      pri nízkych teplotách.

Výhody:
   Poèas aplikácie sa neuvo¾òuje MDI*
   Výdatnos�: 48 až 55 l
   Nový ventil viac odolný voèi upchávaniu 

      a unikaniu plynu

TYTAN 
Professional O2  

Zimná PU pena 
piš toľ ová

TYTAN 
Professional O2  

STD

TYTAN 
Professional O2  

GUN

Profesionálna PU pišto¾ová pena s najlepším 
pomerom ceny a kvality. Efektívna, vhodná na 
široký okruh použitia i pri nízkych teplotách.
Zloženie pre nízke teploty
 
Typické  použitie:

   Profesionálna inštalácia okien a dverí 
   Vyplòovanie medzier 
   Zvuková a tepelná izolácia 
   Spájanie rámových konštrukcií 

     pri nízkych teplotách

Výhody:
  Poèas aplikácie sa neuvo¾òuje MDI*
  Výdatnos�: 36 až 45 l
  Nový ventil viac odolný voèi upchávaniu 

     a unikaniu plynu

- Rezate¾nos�: od 40 do 50 min.
- Teplota prostredia: od -10 °C do +30 °C
- Teplota dózy: od +10 °C do +30 °C
- Absorpcia vody (do 24 hod.): ≤2,5 %
- Výborné tepelné a akustické izolaèné 
  vlastnosti
- Ochráni pred plesòou a vlhkos�ou
- Žiadne emisie CFC a HCFC
- Skladovate¾nos�: 12 mesiacov
- Vyrobené v súlade s ISO 9001, 
   spåòa požiadavky: EN ISO 845, 
   GIN 4102, DIN 53428, DIN 53455, 
   DIN 53421, DIN 53422 a DIN 52612.

Vlastnosti a parametre produktu: Vlastnosti a parametre produktu:

PU trubièková zimná pena profesionálnej 
kvality s najlepším pomerom ceny a kvality. 
Vynikajúce riešenie na nešpecializované 
tmeliace aplikácie pri nízkych teplotách. 

Typické  použitie:
   Inštalácia okien a dverí 
   Vyplòovanie medzier 
   Zvuková a tepelná izolácia 
   Spájanie rámových konštrukcií 

     pri nízkych teplotách

Výhody:
  Poèas aplikácie sa neuvo¾òuje MDI*
  Výdatnos�: 36 až 45 l 

     (ve¾kos� dózy 1 000 ml) **
  Nový ventil viac odolný voèi upchávaniu 

     a unikaniu plynu

- Rezate¾nos�: od 50 do 60 min.
- Teplota prostredia: od -10 °C do +30 °C
- Teplota dózy: od +10 °C do +30 °C
- Absorpcia vody (do 24 hod.): ≤2,5 %
- Zvýšená tepelná a zvuková izolácia
- Ochráni pred plesòou a vlhkos�ou
- Žiadne emisie CFC a HCFC
- Skladovate¾nos�: 12 mesiacov
- Vyrobené v súlade s ISO 9001, 
   spåòa požiadavky: EN ISO 845, 
   GIN 4102, DIN 53428, DIN 53455, 
   DIN 53421, DIN 53422 a DIN 52612.

Zimná PU pena
trubič ková

EUROMAX 
Zimná PU pena 
piš toľ ová

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 6241000ml/820ml 
dóza

*    certifikované SP Provning Forskning 
      Swedish Institute – správa è. F603923
Všetky parametre merané v súlade s vnútornými 
normami skupiny Selena pri 23 °C/ RH 50 %.

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 6241000ml/750ml 
dóza

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

12 6241000ml/750ml 
dóza

*  certifikované SP Provning Forskning 
    Swedish Institute – správa è. F603923
Všetky parametre merané v súlade s vnútornými 
normami skupiny Selena pri 23 °C/ RH 50 %.

Ks/Paleta

*  certifikované SP Provning Forskning 
    Swedish Institute – správa è. F603923
Všetky parametre merané v súlade s vnútornými 
normami skupiny Selena pri 23 °C/ RH 50 %.

TYTAN 
Professional  

TYTAN 
Professional  

- Výdatnos�: 200 až 300 g/m2
- Pracovný èas: 15 až 25 min
- Èas úplného vytvrdnutia: do 72 hod.

Univerzálne 
kontaktné lepidlo

Vlastnosti a parametre produktu:

Ohňovzdorný prípravok 
na ochranu dreva

Na ochranu dreva a drevených produktov proti 
ohòu, hmyzu, hubám a plesniam. Na použitie    
v interiéroch; je možné použi� i vonku, ale 
povrch je potrebné následne ochráni� 
hydrofobickým produktom. 
4-funkèná ochrana: proti ohòu, hmyzu, 
hubám a plesniam.

Typické  použitie:
  Všetky typy stavebného dreva
  Riziková trieda dreva 1 a 2 (interiér)

Výhody:
  Reakcia na oheò trieda “C” pod¾a EN-13501

      (testová správa od Institute of Building
      Technology ITB)

  Zabraòuje tiež biologickému rozkladu
  Vysoká výdatnos�: 1 kg / 5 m2

u
u

u

u
u

- Koncentrát 1:4
- Interiérové použitie
- Skladovate¾nos�: 36 mesiacov
- Farby: transparentná, èervená, zelená
- Vyrobené v súlade s ISO 9001. Spåòa
   požiadavky Building Technology Institute
   vo Varšave, Institute of Natural Fibers 
   v Poznani

Vlastnosti a parametre produktu:

TYTAN 
Professional

Montáž ne lepidlo 
na  polystyrén

Lepidlo pripravené k hotovému použitiu na báze 
akrylátovej emulzie, odporúèané pre lepenie 
¾ahlých polyuretánových a polystyrénových 
prvkov. Výrobok má dobrú pri¾navos�                
k mnohých stavebným a dokonèovacím 
materiálom, ako je betón, sadra, tehla, kameò a 
suché murivo. 

Typické  použitie:
  Lepenie akustických a tepelno-izolaèných

     materiálov, napr. lisovaného a porézneho
     penového polystyrénu, dreva, struskovej
     a sklenej vaty 

  Montáž tepelno-izolaèných stien,
      polystyrénových obložení a iných ¾ahkých
      dekoratívnych prvkov

Výhody:
  Ekologické
  Ideálne pre interiérové a exteriérové

      aplikácie
  Jednoduchá aplikácia
  Vodotesné
  Nehor¾avé

u

u

u
u

u
u
u

- Výdatnos�: 200 až 400 g/m2
- Pracovný èas: 10 až 15 min
- Èas úplného vytvrdnutia: do 48 hod.

Vlastnosti a parametre produktu:

SB 11

Lepidlo na báze neoprénu, ktoré sa odporúèa 
pre viaceré aplikácie v stavebníctve a bytovej 
výstavbe.

Typické  použitie:
  Vynikajúca pri¾navos� k väèšine

      stavebných povrchov 
  Trvale pružný spoj 
  Odolnos� voèi vode a starnutiu
  Použitie v exteriéri aj interiéri
  Jednoduchá aplikácia

Výhody:
  Vynikajúca pri¾navos� k väèšine

      stavebných povrchov 
  Trvale pružný spoj 
  Odolnos� voèi vode a starnutiu
  Použitie v exteriéri aj interiéri
  Jednoduchá aplikácia

u

u
u
u
u

u

u
u
u
u

4F WB-70

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

80 1920200 ml plechovka

24 720800 ml plechovka

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

- 4321 kg vedierko

5 kg vedierko 108-

20 kg vedierko - 24

TECHNOLOGY OF TRUST
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TYTAN 
Professional

STYRO 753

TYTAN 
Professional  

TYTAN 
Professional  

PU lepidlo 
na penový polystyrén

Profesionálne polyuretánové lepidlo urèené 
na upevòovanie vnútornej a vonkajšej 
tepelnej izolácie z penového polystyrénu. V 
porovnaní s rýchlo tuhnúcimi cementovými 
lepidlami je práca s lepidlom Tytan Styro 753: 
¾ahšia, rýchlejšia a pevnejšia. STYRO 753 má 
skúšobný protokol z TZÚS Èeských 
Budìjovíc o pri¾navosti  k podkladu (asfaltová 
lepenka/ perimeter/ OSB doska/ Farmacell), 
pri všetkých spåòa požiadavky ETA 004.

Typické  použitie:
  Upevòovanie vnútornej a vonkajšej

      tepelnej izolácie z penového polystyrénu
  Vyplòovanie medzier medzi izolaènými

      doskami
  Lepenie prieèkového muriva
  Lepenie okenných parapetov 

      a schodových stupòov 

u

u

u
u

2- Výdatnos�: až 10 m  izolaèných dosiek 
  (s dózou 750 ml)
- Teplota prostredia (povrch a vzduch):
  od 0 °C do +30 °C
- Teplota dózy: od +10 °C do +30 °C
- Maximálny èas otvorenia: < 5 min
- Èas na opravu pozície dosky: < 15 min
- Èas vytvrdnutia: < 30 min
- Tepelná vodivos�: 0,036 W/mK
- Certifikát použitia v ETICS: 
  IAT-15-7493/2008

Vlastnosti a parametre produktu:

Profesionálna PU pišto¾ová pena urèená      
na spájanie v miestach, ktoré vyžadujú 
odolnos� voèi ohòu – poskytuje vynikajúce 
tesnenie proti dymu a plynu.
Ohòovzdorná

Typické  použitie:
  Profesionálna inštalácia okien a dverí 
  Vyplòovanie a tesnenie proti dymu 

      a plynom v miestach, kde je vyžadovaná 
      odolnos� voèi ohòu

Výhody:
  B1 ohòovzdornos� 

      (DIN4102 a EI 120 EN13501-2) *** 
  Výdatnos�: do 42 l (ve¾kos� dózy 1 000 ml)
  Nový ventil viac odolný voèi upchávaniu 

      a unikaniu plynu

u
u

u

u
u

- Rezate¾nos�: od 25 do 35 min.
- Teplota prostredia: od +10 °C do +30 °C
- Teplota dózy: od +10 °C do +30 °C
- Dobrá tepelná a zvuková izolácia
- Ochráni pred plesòou a vlhkos�ou
- Žiadne emisie CFC a HCFC
- Neobsahuje hnací plyn LPG
- Skladovate¾nos�: 18 mesiacov
- Vyrobené v súlade s ISO 9001, 
  spåòa požiadavky: EN ISO 845, GIN 4102, 
  DIN 53428, DIN 53455, DIN 53421, 
  DIN 53422 a DIN 52612.

B1
PU pena 
piš toľ ová 

Vlastnosti a parametre produktu:

PU pena 
piš toľ ová

Inovatívna PU pišto¾ová pena poskytuje 
vynikajúcu pri¾navos� k PVC a ïalším hladkým 
povrchom. Nízkotlakové zloženie zamedzuje 
deformácii profilov okien a dverí.
Nízkotlakové zloženie

Typické  použitie:
  Profesionálna inštalácia okenných 

      a dverných rámov z PVC 
  Zvuková a tepelná izolácia

Výhody:
  Vynikajúca pri¾navos� k povrchom z PVC
  Nízkotlakové zloženie 

      (zabraòuje deformáciám)
  Výdatnos�: do 50 l (ve¾kos� dózy 1 000 ml)
  Nový ventil viac odolný voèi upchávaniu 

      a unikaniu plynu

u

u

u
u

u
u

- Rezate¾nos�: od 35 do 40 min.
- Teplota prostredia: od 0 °C do +30 °C
- Teplota dózy: od 0 °C do +30 °C
- Dobrá tepelná a zvuková izolácia
- Ochráni pred plesòou a vlhkos�ou
- Žiadne emisie CFC a HCFC
- Skladovate¾nos�: 18 mesiacov
- Vyrobené v súlade s ISO 9001, 
  spåòa požiadavky: EN ISO 845, GIN 4102, 
  DIN 53428, DIN 53455, DIN 53421, 
  DIN 53422 a DIN 52612.

Vlastnosti a parametre produktu:

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 6241000ml/750ml 
dóza

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 6241000ml/750ml 
dóza

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 6241000ml/750ml 
dóza

TYTAN TYTAN 
Professional 

Lepidlo na báze syntetického kauèuku a živíc 
urèené na priame použitie vhodné na 
inštaláciu zrkadiel. 
 
Typické  použitie: 

Upevòovanie, lepenie dekoratívnych 
      a mozaikových zrkadiel k všetkým
      typom obvyklých stavebných
      povrchov, ako sú: betón, tehly, drevo, 
      sadrokartón, keramická dlažba 
      a polystyrén 

Výhody:
Nespôsobuje koróziu zrkadiel
Dobrá sila spoja
Tvorí trvale pružný a odolný spoj
Odoláva vlhkosti
Obsahuje menej agresívne rozpúš�adlá

      (bez toluénu)

u 

u 
u 
u 
u 
u 

- Výdatnos�: 300 až 500 g/m2
- Pracovný èas: 10 min až 20 min
- Èas úplného vytvrdnutia: do 72 hod.

Vlastnosti a parametre produktu:

Montáž ne lepidlo 
na zrkadlá

- Výdatnos�: 400 až 800 g/m2
- Pracovný èas: 10 min
- Èas úplného vytvrdnutia: do 48 hod.

Vlastnosti a parametre produktu:

Rýchlo schnúce lepidlo na báze akrylovej 
disperzie vhodné na lepenie obkladaèiek           
a dlažby na všetky typy poréznych povrchov, 
ako je tradièná sadrová malta, cement, 
lepenka, betón, drevo, tehly a ïalšie. Na 
použitie v interiéroch. 

Typické  použitie:
   Lepenie keramických obkladaèiek 

       a dlaždíc, skla, pieskovca a terakoty 
   Lepenie kameninových dlaždíc,

       sklenených predmetov a keramiky

Výhody:
  Ekologický
  Vysoká prvotná sila spoja
  Nesteká z vertikálnych povrchov
  Odoláva vlhkosti
  Odoláva malým vibráciám

u

u

u
u
u
u
u

TYTAN 
Professional 

TYTAN 
Professional  

Jednozložkové polyuretánové stavebné lepidlo 
vhodné na lepenie dreva pri stavbách a pri 
tesárskej práci. Poskytuje vynikajúcu pri¾navos� 
k väèšine stavebných povrchov, ako sú: drevo, 
betón, tehly, keramika, prírodný kameò, dlažba 
alebo plast. 

Typické  použitie:
  Ukotvenie v stavebníctve 
  Lepenie sadrokartónu, obkladových 

      a izolaèných dosiek a ïalších materiálov

Výhody:
  Ve¾mi silný spoj
  Vode odolný, odoláva vysokým i nízkym

      teplotám, odoláva poveternostným
      vplyvom

  Vynikajúca na použitie vnútri i vonku
  Vhodný na montáž tepelnej a zvukovej

      izolácie
  Jednoduchá aplikácia

u
u

u
u

u
u

u

- Výdatnos�: 400 až 700 g/m2
- Pracovný èas: 6 až 10 min
- Èas úplného vytvrdnutia: do 48 hod.

Pulyuretánové 
stavebné lepidlo

Vlastnosti a parametre produktu:

PB-40WB-50
Montáž ne lepidlo 
na  obklady a dlaž by

RB-60

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

TECHNOLOGY OF TRUST

***
       Hannover a Est Cert Tallin
Všetky parametre merané v súlade s vnútornými 
normami skupiny Selena pri 23 °C/ RH 50 %.

 Certifikované inštitúciami MPA BAU    

Všetky parametre merané v súlade s vnútornými 
normami skupiny Selena pri 23 °C/ RH 50 %.

PVC
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TYTAN TYTAN TYTAN 
Professional Professional Professional 

Dvojzložková PU pena na rýchlu a pevnú 
profesionálnu inštaláciu. Je charakteristická 
svojou vysokou hustotou a vynikajúcou 
štruktúrou.
Žiadna post-expanzia

Typické  použitie:
  Profesionálna inštalácia okien, 

      dverí a parapetov

Výhody:
  Rýchle vytvrdenie
  B2 ohòovzdornos� (DIN4102)
  Výdatnos�: do 12 l (ve¾kos� dózy 400 ml)
  Nový ventil viac odolný voèi upchávaniu 

      a unikaniu plynu

u

u
u
u
u

TYTAN 
Professional 

TYTAN 
Professional 

- Rezate¾nos�: od 15 do 20 min.
- Teplota prostredia: od +10 °C do +25 °C
- Teplota dózy: od +10 °C do +25 °C
- Dobrá tepelná a zvuková izolácia
- Ochráni pred plesòou a vlhkos�ou
- Žiadne emisie CFC a HCFC
- Skladovate¾nos�: 9 mesiacov
- Vyrobené v súlade s ISO 9001, 
  spåòa požiadavky: EN ISO 845, GIN 4102, 
  DIN 53428, DIN 53455, DIN 53421, 
  DIN 53422 a DIN 52612.

Vlastnosti a parametre produktu:

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

9 720650ml/400ml
dóza

Všetky parametre merané v súlade s vnútornými 
normami skupiny Selena pri 23 °C / RH 50 %.

TYTAN 
Professional 

¼ahko aplikovate¾ný silikón na široký okruh 
použitia pri renovaèných a stavebných prácach.

 Typické  použitie:
  Dilataèné škáry pri všeobecných

      stavebných prácach 
  Tesnenie oko³o dverných 

      a okenných rámov 
  Ochrana PU peny pred slneèným žiarením

Výhody:
  Vynikajúca pri¾navos� k väèšine

     neporéznych povrchov bez priméru
  Vynikajúca odolnos� voèi UV žiareniu 

     a poveternostným vplyvom
  Vynikajúca na použitie vnútri i vonku 
  Trvalá elasticita

u

u

u

u

u

u
u

- Báza: acetoxy – kyslý
- Tvorba povrchovej šupky:      

15 – 25 min pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos� 
- Rýchlos� vytvrdnutia : cca 2,0 mm po 
  24 hodinách pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Modul �ažnosti pri 100 % natiahnutí    
  0,35 Mpa
- Pohybová prispôsobivos�: ±20 %
- Tvrdos� pod¾a Shora A: cca 20
- Tepelná stabilita: -40 °C ÷ +100 °C
- Farby: transparentná, biela, sivá, èierna, 
  hnedá
- Spåòa požiadavky ISO 11600 pre typ F, 
  triedy tmelov 20LM. 

Vlastnosti a parametre produktu: Vlastnosti a parametre produktu:

Silikón s fungicídmi na aplikácie 
v miestnostiach s vysokou vlhkos�ou.

Typické  použitie:
  Dilataèné škáry v kúpe¾niach,

     kuchyniach a toaletách 
  Spoje okolo umývadiel, vaní, sprchových

     kútov a kuchynských spotrebièov 
  Stavebné spoje vo vlhkom prostredí

Výhody:
  Ochrana proti vlhkosti a plesniam
  Odolnos� voèi starnutiu a praskaniu
  Po zaschnutí odoláva mnohým èistiacim 

      a dezinfekèným prostriedkom
  Trvalé farby

u

u

u

u
u
u

u

- Báza: acetoxy – kyslý
- Tvorba povrchovej šupky:      
   15 – 25 min pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos� 
- Rýchlos� vytvrdnutia : cca 2,0 mm po 
   24 hodinách pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Modul �ažnosti pri 100 % natiahnutí:    
  0,35 Mpa
- Pohybová prispôsobivos�: ±20 %
- Tvrdos� pod¾a Shore A: cca 20
- Tepelná stabilita: -40 °C ÷ +100 °C
- Farby: transparentná, biela, sivá, èierna, 
  hnedá
- Spåòa požiadavky ISO 11600 pre typ F, 
  triedy tmelov 20LM.

PU pena
Sanitárny 
silikón

Univerzálny 
silikón

2K

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

12600 ml fólia 1152

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

12310 ml kartuša

Ks/Paleta

600 ml fólia 12

1440

1152

NB-10
Neoprénové 
montáž ne lepidlo

Univerzálne lepidlo na báze neoprénu, ktoré sa 
odporúèa pre bežné stavebné materiály pri 
dokonèovacích a renovaèných prácach             
v obytných, kancelárskych a priemyselných 
budovách. Vytvára ve¾mi silný spoj. Nie je 
vhodné pre polystyrén.

Typické  použitie:
  Lepenie dlaždíc, keramických

      obkladaèiek, panelov a dosiek 
      vyrobených z plastov a dreva 

  Montáž kaziet, roziet a ríms z sadry 
      a polyuretánu

Výhody:
  Vysoká pevnos� spoja
  Rýchle a silné poèiatoèné prichytenie
  Nahradzuje klince, skrutky a cvoky
  Trvalo pružný spoj
  Odolné voèi vlhkosti a vysokej teplote
  Ideálne pre interiérové a exteriérové

      aplikácie

u

u

u
u
u
u
u
u

- Výdatnos�: 300 až 450 g/m2 
- Pracovný èas: 5 až 15 min.
- Èas úplného vytvrdnutia: do 72hod.

Vlastnosti a parametre produktu:

SBR RB-20
Tekuté klince 
montáž ne lepidlo

Viacúèelové lepidlo (bez toluénu) na báze živice 
vhodné na spájanie a lepenie typických krycích 
a izolaèných materiálov v stavebníctve a pri 
renováciách. Vykazuje vynikajúcu pri¾navos�     
k drevu, betónu, tehlám, omietke a ïalším 
materiálom.

Typické  použitie:
  Lepenie líšt, panelov a dosiek 

      z polystyrénu a plastu 
  Montáž nábytku, konzol, ríms zo sadry 

      a polyuretánu 
  Inštalácia tepelne a zvukovo izolaèných

      materiálov

Výhody:
  Obsahuje menej agresívne rozpúš�adlá

      (bez toluénu)
  ¼ahká aplikácia
  Excelentná a okamžitá pri¾navos� 

      k väèšine stavebných povrchov
  Tvorí silný, odolný a trvanlivý spoj, 

      po zaschnutí ve¾mi pružný
  Perfektné na použitie vnútri i vonku

u

u

u

u

u
u

u

u

- Výdatnos�: 300 až 500 g/m2
- Pracovný èas: 10 až 15 min
- Èas úplného vytvrdnutia: do 72 hod.

Vlastnosti a parametre produktu:

WB-30
Akrylové 
montáž ne lepidlo

Montážne lepidlo na báze akrylu bez 
rozpúš�adiel urèené na všeobecné použitie pri 
lepení obvyklých stavebných materiálov poèas 
dokonèovacích a renovaèných prác v obytných, 
kancelárskych a priemyselných objektoch.

Typické  použitie:
  Lepenie líšt, panelov, dosiek 

      a dekoraèných prvkov z plastu a dreva 
  Montáž nábytku, konzol, ríms zo sadry 

      a polyuretánu 
  Inštalácia tepelne a zvukovo izolaèných     

      materiálov (vrátane polystyrénu) 
  Lepenie prahov a parapetov

Výhody:
  Ekologický
  Excelentná pri¾navos� k stavebným

      povrchom
  Vynikajúca na použitie vnútri i vonku
  Jednoduchá aplikácia
  Vhodný na polystyrén
  Vode odolný

u

u

u

u

u
u

u
u
u
u

- Výdatnos�: 200 až 400 g/m2
- Pracovný èas: do 15 min    
- Èas úplného vytvrdnutia: do 48 hod.

Vlastnosti a parametre produktu:

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

TECHNOLOGY OF TRUST
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TYTAN 
Professional

TYTAN 
Professional  

TYTAN 
Professional  

Sklenársky
silikón

Trvale pružný silikónový tmel urèený            
na použitie v sklenárstve a pri ochrane proti 
poveternostným vplyvom. 

Typické  použitie:
  Štandardné sklenárske aplikácie 
  Lepenie obkladových dosiek 

      a prvkov balustrád 
  Lepenie skla k hliníku 

Výhody:
  Silný a vode odolný spoj
  Pri¾navos� ku sklu a neporéznym

      stavebným materiálom bez priméru
  Ve¾mi dobrá odolnos� voèi UV žiareniu 

      a klimatickým vplyvom
  Èasom nemení farbu

u
u

u

u
u

u

u

- Báza: acetoxy – kyslý
- Tvorba povrchovej šupky:         
  10 – 20 min pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos� 
- Rýchlos� vytvrdnutia : cca 3 mm po 
  24 hodinách pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Modul �ažnosti pri 100 % natiahnutí:    
  00:49:00 Mpa
- Pohybová prispôsobivos�: ±20 %
- Tvrdos� pod¾a Shore A: cca 20
- Tepelná stabilita: -50 °C ÷ +180 °C
- Farby: transparentná, biela, sivá, èierna,
  hnedá
- Spåòa požiadavky ISO 11600 
  pre typ F a G, triedy tmelov 20LM.
  

Vlastnosti a parametre produktu:

Vysoko kvalitný silikón urèený na lepenie       
a tmelenie akvárií, terárií a malých predmetov 
zo skla. 

Typické  použitie:
  stavba akvárií 
  lepenie a opravy akvárií a terárií 
  lepenie skla k hliníku 

Výhody:
  Pevný spoj
  Po zaschnutí nie je škodlivý pre zvieratá 

      vrátane rýb, obojživelníkov a plazov
  Nepodlieha vplyvu slanej vody 

      a chemických produktov

u
u
u

u
u

u

- Báza: acetoxy – kyslý
- Tvorba povrchovej šupky: 
  10 – 20 min pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos� 
- Rýchlos� vytvrdnutia: cca 3 mm po 
  24 hodinách pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Modul �ažnosti pri 100 % natiahnutí:    
  00:49:00 Mpa
- Pohybová prispôsobivos�: ±20 %
- Tvrdos� pod¾a Shore A: cca 20
- Tepelná stabilita: -50 °C ÷ +180 °C
- Farby: transparentná, èierna
- Spåòa požiadavky ISO 11600 
  pre typ F a G, triedy tmelov 20LM.

Silikón 
na akváriá

Vlastnosti a parametre produktu:

Vysokoteplotný 
silikón

Špeciálny silikón na spoje odolávajúce 
vysokým teplotám. 

Typické  použitie:
  Na utesòovanie pri opravách automobilov,   

      vodných èerpadiel, domácností 
  Ohranné vrstvy sa využívajú na miestach

      vystavených vysokým teplotám, napr.:
      sušiace pece, komínové filtre, kuchynské  
      zariadenia, dymové a ventilaèné potrubia

Výhody:
  Odoláva vysokým teplotám
  Trvalá elasticita po úplnom zaschnutí
  Dobre odoláva mnohým chemikáliám

u

u

u
u
u

- Báza: acetoxy – kyslý
- Tvorba povrchovej šupky:         
  10 – 20 min pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos� 
- Rýchlos� vytvrdnutia: cca 3 mm po 
  24 hodinách pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Modul �ažnosti pri 100 % natiahnutí:    
  00:49:00 Mpa
- Pohybová prispôsobivos�: ±20 %
- Tvrdos� pod¾a Shore A: cca 22
- Tepelná stabilita: -65 ÷ +260 °C (èervená)   
   /+245 °C (èierna) pri doèasnom kontakte 
   do +315 °C / +305 °C
- Farby: èervená, èierna  

Vlastnosti a parametre produktu:

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

600 ml fólia 12 1152

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

12 1152600 ml fólia

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

12 1152600 ml fólia

- Pracovný èas: 10 až 20 min.
- Rýchlos� vytvrdnutia: 2-3mm/24 hod. 
  (za bežných podmienok)

MultiFIX je jednozložkové, èíre transparentné 
lepidlo v homogénnom pastovom hybride na 
báze modifikovaných silánov. Lepidlo 
neobsahuje izokyanáty, rozpúš�adlá ani vodu. 
Predstavuje univerzálny výrobok s možnos�ou 
širokej aplikácie, vytvára pružný a transparentný 
spoj. Výrobok sa odporúèa pre spájanie bežne 
používaných stavebných materiálov pri 
dokonèovacích a renovaèných prácach. Je 
vhodné pre lepenie širokého rozsahu stavebných 
materiálov k najtypickejším povrchom, ako je 
betón, sadra, lepenka, drevo, sadrokartón, tehla, 
sklo.

Typické  použitie:
  Lepenie rôznych prvkov pre substráty 

      na základe dreva, skla, betónu, kovu 
      a plastov

  Lepenie dlaždíc, líšt, dverových prahov,
      panelov, keramických dlaždíc

  Lepenie dekoraèných prvkov vyrobených 
      z dreva, sadry, korku, lepenky, kovu,
      kameòa a polystyrénu

  Lepenie sklenej vaty

Výhody:
  Bezfarebný spoj
  Rýchle a trvanlivé poèiatoèné prichytenie
  Jednoduchá aplikácia
  Pružný spoj
  Vysoká koneèná pevnos�
  Vynikajúce prichytenie k väèšine

      typických  povrchov (poréznych 
      a neporéznych, ako sú (kovové) tabule    
      alebo plasty) 

  Odolnos� voèi vlhkosti
  Nevyžaduje použitie základných náterov

u

u

u

u

u
u
u
u
u
u

u
u

TYTAN 
Professional 

TYTAN 
Professional 

TYTAN 
Professional 

Classic FIX je univerzálne lepidlo na báze 
gumy, ktoré sa odporúèa pre spájanie bežne 
používaných stavebných materiálov pri 
dokonèovacích a renovaèných prácach. 
Vytvára pružný a transparentný spoj. Produkt 
má vynikajúcu pri¾navos� k stavebným 
materiálom: betón, drevo, tehla, sadra.

 Typické  použitie:
  Lepenie dlaždíc, panelov a dosiek z plastu

      – vrátane pevného PVC a dreva
  Lepenie kaziet, roziet a ríms zo sadry 

      a polyuretánu
  Lepenie tepelnej a akustickej izolácie

Výhody:
  Transparentný spoj
  Vytvára pevné, odolné a trvanlivé spojenie
  Pružný spoj
  Vynikajúca pri¾navos� k stavebným

     povrchom
  Pre použitie v interiéri aj exteriéri
  Odolné voèi vlhkosti
  Jednoduchá aplikácia
  Vhodné pre polystyrén
  Vynikajúca pri¾navos� k väèšine podkladov 

     – poréznych aj neporéznych,
     ako sú kovové plechy alebo rôzne plasty

u

u

u

u
u
u
u

u
u
u
u
u

Vlastnosti a parametre produktu: Vlastnosti a parametre produktu: Vlastnosti a parametre produktu:

Hydro Fix je univerzálne lepidlo neobsahujúce 
rozpúš�adlá, ktoré sa odporúèa pre stavebné 
materiály s absorpciou v obvyklej miere pri 
renovaèných a dokonèovacích prácach               
v obytných, kancelárskych a priemyselných 
budovách. Vhodné pre interiérové a 
exteriérové aplikácie. Vytvára pružný a 
transparentný spoj. Vynikajúca pri¾navos� k 
väèšine typických konštrukcií a krycích vrstiev 
z materiálov, ako je polystyrén, keramické 
dlaždice, drevo, súèasti     z kovu a plastu, 
panely a pena, sklená vata.

Typické  použitie:
  Urèité typy dreva a plastov
  Kazety a rímsy zo sadry a polyuretánu
  Tepelná a akustická izolácia 

      (vrátane polystyrénu)
  Prahy a parapety
  Dekoraèné a krycie PVC, polystyrén a rôzne

      deriváty dreva
  Dlaždice, panely a obloženie z plastov 

      a dreva
  Kazety, rozety a rímsy zo sadry 

Výhody:
  Transparentný spoj 
  Priate¾ské pre životné prostredie 
  Nehor¾avé zloženie
  Vynikajúca pri¾navos� ku všetkým druhom

      stavebných povrchov surfaces
  Odolné voèi teplu
  Vytvára silný a trvanlivý spoj
  Jednoduchá aplikácia

u
u
u

u
u

u

u

u
u
u
u

u
u
u

Multi FIX
montáž ne lepidlo

Classic FIX
montáž ne lepidlo montáž ne lepidlo

Hydro FIX

- Pracovný èas: 10 až 20 min.
- Výdatnos�: 150-300 g/m2
- Èas úplného vytvrdnutia: 3-5 dní

- Pracovný èas: 10 až 20 min.
- Výdatnos�: 200-300 g/m2
- Èas úplného vytvrdnutia: do 72 hod.

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440290 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

TECHNOLOGY OF TRUST
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- Báza: neutrálny
- Tvorba povrchovej šupky:         
  5 – 15 min pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos� 
- Rýchlos� vytvrdnutia: cca 3 mm po 
  24 hodinách pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Modul �ažnosti pri 100 % natiahnutí:   
  0,3 Mpa
- Pohybová prispôsobivos�: ±20 %
- Tvrdos� pod¾a Shore A: cca 18
- Tepelná stabilita: -40 °C ÷ +120 °C
- Farby: transparentná, biela, sivá, èierna,
  hnedá
- Spåòa požiadavky ISO 11600 
  pre typ F a G, triedy tmelov 20LM.

Vlastnosti a parametre produktu:

Silikón bez zápachu vhodný na široký okruh 
použitia vnútri i vonku.

Typické  použitie:
  Tmelenie dilataèných škár liateho betónu,

      tehlového muriva a kameòa 
  Tmelenie okien v drevených, plastových 

      a hliníkových rámoch 
  Tmelenie deliacich prieèok z kovu a skla

Výhody:
  Ve¾mi dobrá pri¾navos� k mnohým

      stavebným povrchom
  Obsahuje fungicídy 
  Vynikajúca odolnos� voèi UV žiareniu 

      a poveternostným vplyvom
  Pružný spoj s nízkym zmrštením

u

u

u

u

u
u

u

TYTAN 
Professional 

Neutrálny 
silikón 

TYTAN TYTAN 
Professional 

Silikón bez zápachu vhodný na stavebné práce, 
obzvláš� na podlahy a steny so stredným 
za�ažením.

 Typické  použitie:
  Všetky bežné stavebné spoje 
  Tmelenie dilataèných škár liateho betónu,

      tehlového muriva a kameòa 
  Tmelenie obvodových a výplòových stien

Výhody:
  Ve¾mi dobrá pri¾navos� k mnohým

      stavebným povrchom
  Vynikajúca odolnos� voèi UV žiareniu 

      a poveternostným vplyvom
  Èasom nemení farbu
  Pružný spoj s nízkym zmrštením

u
u

u

u

u

u
u

- Báza: neutrálny
- Tvorba povrchovej šupky:         
  5 – 15 min pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos� 
- Rýchlos� vytvrdnutia: cca 3 mm po 
  24 hodinách pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Modul �ažnosti pri 100 % natiahnutí:
  00:37:00 Mpa
- Pohybová prispôsobivos�: ±20 %
- Tvrdos� pod¾a Shore A: cca 18
- Tepelná stabilita: -40 °C ÷ +100 °C
- Farby: transparentná, biela, sivá, èierna, 
  hnedá
- Spåòa požiadavky ISO 11600 
   pre typ F a G, triedy tmelov 20LM.

Vlastnosti a parametre produktu: Vlastnosti a parametre produktu:

Vysoko kvalitný silikón urèený na tmelenie 
citlivých povrchov s odolnos�ou voèi plesni.

Typické  použitie:
  Tmelenie akrylových vaní a sprchových

      kútov odolávajúce plesniam 
  Tmelenie vodovodného potrubia a rúrok 

      z PVC 

Výhody:
  Nespôsobuje zmenu farby alebo

      popraskanie citlivých akrylových povrchov
  Obsahuje fungicídy, zabraòuje vzniku

      plesní
  Po zaschnutí je odolný voèi mnohým

     èistiacim a dezinfekèným prostriedkom
  Pružný spoj s nízkym zmrštením
  Bez zápachu
  Zvýšená pri¾navos� k PVC

u

u

u

u

u

u
u
u

- Báza: neutrálny
- Tvorba povrchovej šupky:         
  10 – 20 min pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos� 
- Rýchlos� vytvrdnutia: cca 2 mm po 
  24 hodinách pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Modul �ažnosti pri 100 % natiahnutí:   
  00:34:00 Mpa
- Pohybová prispôsobivos�: ±25 %
- Tvrdos� pod¾a Shore A: cca 18
- Tepelná stabilita: -40 °C ÷ +100 °C
- Farba: biela
- Spåòa požiadavky ISO 11600 
  pre typ F a G,  triedy tmelov 25LM.

Silikón 
na akrylové vane a PVC

Stavebný 
silikón

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

12600 ml fólia 1152

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

12310 ml kartuša

Ks/Paleta

1440

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

12600 ml fólia 1152

26

Nová éra lepenia:

TRANSPARENT

TRANSPARENTNÝ SPOJ
- Už žiadne problémy so škvrnami 
- Prakticky nevidite¾ný

PEVNÝ
- Výnimoèná lepivos� pri väèšine materiálov
- Lepeným spojom si môžete by� celkom istí

PRUŽNÝ
- Znaèná tolerancia k pohybovým zmenám
- Budete prekvapení vlastnou odolnos�ou 
  a trvanlivos�ou!

JEDNODUCHÉ POUŽITIE
- Bez námahy, žiadne aplikaèné problémy
- Práca s nimi je potešením

Neviditel’ná 
sila!

MULTI 

FIX
HYDRO

FIX
CLASSIC

FIX

POUŽITIE:

PARAMETRE:

POZNÁMKY:

podlahové dosky
panely
plastové dosky
drevovláknité prvky
drevo
dekoraèné predmety zo sadry a polyuretánu
sklená a minerálna vlna
stropné podh¾ady
polystyrén
tvrdé PVC
sklo
hliník  
keramická dlažba
kov
betón
prírodný kameò
keramika
tehla
MDF  dosky

trvanlivos�
spoj
lepivos�
aplikaèná teplota 
celkové vytvrnutie
teplotná odolnos� spoja po vytvrdení

vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné

vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
nie je vhodné
vhodné

nie je vhodné

vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné

vhodné
vhodné
vhodné

vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné

vhodné

vhodné

vhodné
vhodné
vhodné

nie je vhodné
nie je vhodné
nie je vhodné

nie je vhodné

nie je vhodné

TRANSPARENTNÉ 
MONTÁŽNE LEPIDLÁ

ve¾mi dobrá
pružný, dobrý
rýchla
+5 °C až +40 °C
4 mm po 24 hod. / 6 mm po 48 hod.
- 40 °C až +90 °C

ve¾mi dobrá
ve¾mi dobrý
ve¾mi rýchla
+5 °C až +25 °C
24-72 hod. v závislosti na lepených materiáloch

- 20 °C až + 60 °C

dobrá
dobrý
rýchla
+5 °C až +25 °C
48 hodín
- 20 °C až +60 °C

odolnos� voèi organickým rozpúš�adlám
hor¾avos�
ostatné

áno
áno
spoj je odolný voèi UV þiareniu

citlivé na poveternostné podmienky 
v priebehu skladovania

citlivé na nizké teploty 
v priebehu skladovania

MS Polymer

bez obsahu rozpúš•adla

kauèuk (SBS)

alkohol

BÁZA: akrylový kopolymer

vodaROZPÚŠT’ADLO:

TECHNOLOGY OF TRUST

Professional 
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Tlaèená farebná škála slúži iba na demonštratívne úèely; skutoèné farby 
tmelu sa tak môžu nepatrne líši�.
Pre správnu vo¾bu farebného odtieòa si pozrite si vzorkovník tmelov Tytan 
professional, alebo sa poraïte s obchodným zástupcom spoloènosti Selena.

u 
u 
u 
u 

Farebná škála Rainbow Silicone
Neutrálny system vytvrdzovania alcoxy
Najlepšia kvalita
Nová receptúra

RAINBOW
Silicone Colour Chart

Farebná š kála

010
BAHAMA BÉŽOVÁ

011
BÉŽOVÁ

020
BALI HNEDÁ

013
KÁVA

029
TMAVÝ KARAMEL

012
KARAMEL

100
SVETLÁ BOROVICA

003
JAZMÍN

004
SASANKA

090
STRIEBORNÁ

091
HLINÍKOVÁ

055
ANTRACIT

048

GRAFIT

050
SVETLO SIVÁ

051
MANHATTAN

002
PERGAMON

001
BIELA

000
TRANSPARENTNÁ

016
TMAVO HNEDÁ

015
HNEDÁ

070
CURRY

103
DUB

019
TÍK HNEDÝ

054
SIVÝ KAMEÒ

053
TMAVO SIVÁ

035

OLIVOVÁ

071
ZLATÁ

092
ZLATÁ

018
MAHAGÓN HNEDÝ

014
SVETLO HNEDÁ

017
ORECH HNEDÝ

085
SVETLE TEHLOVÁ

072
STELLA

073
ZÁPAD SLNKA

075
SVETLO FIALOVÁ

074
RUŽOVÁ

076
FIALOVÁ

083
RUBÍNOVO ÈERVENÁ

082
BORDEAUX

102
ORECH

101
BOROVICA

078
ORANŽOVÁ

080
ÈERVENÁ

084
JASNO ÈERVENÁ

081
TEHLOVÁ

077
BROSKYÒOVÁ

040
ŠAFRAN

044
TMAVO MODRÁ

047
SVETLÁ BERMUDA

042
BERMUDA MODRÁ

045
SORRENTO

046
ŽIARIVO MODRÁ

043
MODRÁ

060
ÈIERNA

TYTAN 
Professional 

TYTAN 
Professional 

Zosilnená tesniaca 
páska na strechy

Butylová tesniaca 
páska na strechy

VODA STOP 

TYTAN 
Professional 

TYTAN 
Professional 

Tesniaca páska 
na strechy

Jednozložkový plastický bitúmenový 
tmel, ktorý tvorí vodoodolnú vrstvu na 
väèšine stavebných povrchov.  

Typické  použitie:
  Tesnenie rozvodov

 vzduchotechniky v interiéroch 
i exteriéroch 

  Strešné oplechovanie a opravy

Výhody:
  Široký okruh aplikácií
  Vynikajúca pri¾navos� k väèšine

      povrchov
  Vysoká odolnos� voèi UV žiareniu 

      a atmosférickým vplyvom
  Natierate¾ná
  Vynikajúci vodotesný 

      a vzduchotesný spoj
  Ve¾mi silná pri¾navos�
  Trvalé tesnenie
  Jednoduchá aplikácia

u

u

u
u

u

u
u

u
u
u

Vlastnosti a parametre:

- Báza: bitúmenové živice 
   a zmes asfaltu     
- Merná hustota: 1,30 g/cm3
- Tvorba povrchovej šupky:  
   do 30 min    
- Aplikaèná teplota: +10 ÷ 35 °C                         
- Tepelná stabilita: -50 °C ÷ +90 °C
- Farba: èierna 

Vlastnosti a parametre:

- Skladovate¾nos�: 24 mesiacov
- Dostupné farby: hliník 
- Vyrobené v súlade s ISO 9001

Odolná samovulkanizujúca tesniaca 
páska s hliníkovou vrstvou. Poskytuje 
bezpeèný, vodotesný a vzduchotesný 
spoj, ktorého pevnos� v èase rastie. Pri 
správnej aplikácii neprepúš�a vietor, 
dážï a sneh. Páska vykazuje vynikajúcu 
pri¾navos� ku kovu, betónu, kameòu, 
plastu, drevu atï. Vynikajúca pri¾navos� 
a odolnos� voèi UV žiareniu.

Typické  použitie:
  Tesnenie rozvodov vzduchotechniky

      v interiéroch i exteriéroch 
  Strešné oplechovanie a opravy  

Výhody:
  Široký okruh aplikácií
  Vynikajúca pri¾navos� k väèšine

      povrchov
  Vysoká odolnos� voèi UV žiareniu 

      a atmosférickým vplyvom
  Natierate¾ná
  Vynikajúci vodotesný 

      a vzduchotesný spoj
  Ve¾mi silná pri¾navos�
  Trvalé tesnenie
  Jednoduchá aplikácia

u

u

u
u

u

u
u

u
u
u

Samolepiaca bitúmenová páska 
zosilnená vrstvou PE je vhodná na 
opravy a ochranu striech proti 
meniacim sa pov eternostným vplyvom. 
Bitúmenová tesniaca páska extra 
pevná.  

Typické  použitie:
  Opravy a ochrana rôznych typov

      striech 
  Tesnenie spojov oko³o komínov 
  Spoje strechy a stien na budovách 

      a ïalšie utesnenie v miestach, kde je
      vyžadovaná ochrana proti prieniku
      vody a vzduchu     

Výhody:
  Široký okruh strešných aplikácií
  Vynikajúca pri¾navos� k väèšine

      strešných povrchov
  Vysoká odolnos� voèi UV žiareniu
  Vodotesná a odolávajúca

      poveternostným vplyvom
  Okamžitý spoj
  Jednoduchá aplikácia

u

u
u

u
u

u
u

u
u

- Dostupné farby: hliník (01), 
   antracit (02), tehlová (03)
- Skladovate¾nos�: 24 mesiacov
- Aplikaèná teplota: > 4 °C
- Teplotný rozsah: 
   od -20 °C do +80 °C
- Aplikujte na suché povrchy
- Vyrobené v súlade s ISO 9001

Vlastnosti a parametre:

Samolepiaca bitúmenová páska vhodná 
na opravu a ochranu striech proti 
premenlivému poèasiu. Excelentná 
pri¾navos� a bariéra proti parám.   

Typické  použitie:
  Opravy a ochrana rôznych typov

      striech 
  Tesnenie spojov oko³o komínov 
  Spoje strechy a stien na budovách 

      a ïalšie utesnenie v miestach, kde je
      vyžadovaná ochrana proti prieniku
      vody a vzduchu     

Výhody:
  Široký okruh strešných aplikácií
  Vynikajúca pri¾navos� k väèšine

      strešných povrchov
  Vysoká odolnos� voèi UV žiareniu
  Vodotesná a odolávajúca

      poveternostným vplyvom
  Okamžitý spoj
  Jednoduchá aplikácia

u

u
u

u
u

u
u

u
u

- Dostupné farby: hliník (01), 
   antracit (02), tehlová (03)
- Skladovate¾nos�: 24 mesiacov
- Aplikaèná teplota: > 4 °C
- Teplotný rozsah: 
   od -20 °C do +80 °C
- Aplikujte na suché povrchy
- Vyrobené v súlade s ISO 9001

Vlastnosti a parametre:

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

2450 mm * 
10 m. kotúè

Ks/
Paleta

600

1675 mm * 
10 m. kotúè 400

12100 mm * 
10 m. kotúè 300

4300 mm * 
10 m. kotúè 100

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

475 mm * 
10 m. kotúè

Ks/
Paleta

400

3100 mm * 
10 m. kotúè 300

2150 mm * 
10 m. kotúè 200

1300 mm * 
10 m. kotúè 100

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

475 mm * 
10 m. kotúè

Ks/
Paleta

400

3100 mm * 
10 m. kotúè 300

2150 mm * 
10 m. kotúè 200

1300 mm * 
10 m. kotúè 100

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

61 kg plechovka

Ks/
Paleta

480

- 965 kg plechovka

TECHNOLOGY OF TRUST
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TYTAN 
Professional 

Neutrálny silikón

Vysoko kvalitný silikón na profesionálne tmelenie 
a spájanie všade tam, kde je požadovaný  
neštandardný farebný odtieò.  

Typické  použitie:
  Tmelenie spojov okolo vaní, spàch 

      a umývadiel zabraòujúce vzniku plesní 
  Všetky stavebné spoje 
  Tmelenie skiel okien a dverí  

Výhody:
  Trvalé farby zodpovedajúce keramickej 

      dlažbe, sanitárnej keramike alebo
      dreveným povrchom

  Odoláva plesniam
  Vynikajúca odolnos� voèi UV žiareniu,

      starnutiu a poveternostným vplyvom
  Trvalá elasticita, nízke zmrštenie
  Najširšia škála farieb na trhu

u

u
u

u

u
u

u
u

- Báza: Alcoxy – neutrálne
- Tvorba povrchovej šupky:         
  5 – 20 min pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos� 
- Rýchlos� vytvrdnutia: cca 3 mm po 
  24 hodinách pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Modul �ažnosti pri 100 % natiahnutí:    
  0,3 MPa
- Pohybová prispôsobivos�: ±20 %
- Tvrdos� pod¾a Shore A: cca 20
- Tepelná stabilita: -40 °C ÷ +120 °C
- Farby: oddelený zoznam farieb
- Spåòa požiadavky ISO 11600 pre 
   typ F a G, triedy tmelov 20LM.
  

Vlastnosti a parametre produktu:

- Báza: MS Polymér
- Èas úprav: 3–12  min.
- Rýchlos� vytvrdnutia : 
  po prvých 24 hod. – 3 mm; 
  po 48 hod. – 5 mm
- Pohybová prispôsobivos�: ±20%
- Tvrdos� pod¾a Shore A: 40 ± 2
- Farba: transparentná

Vlastnosti a parametre produktu:

Dokonale priezraèný s jemným odtieòom 
morskej vody.

Typické  použitie:
Ako lepidlo a tmel pre oblasti, kde s¹

      vyžaduje transparentnos� 
      a kompatibiliata s farbami

Výhody:
Dokonale priezraèný
Bez rozpúš�adiel a izokyanátov
Vynikajúca pri¾navos� k najbežnejším

      stavebným povrchom
Odolnos� voèi vlhkosti, poveternostným

      vplyvom a UV žiareniu
Dobré štrukturálne spájanie prvkov 

      vo vibrujúcich konštrukciách
Natierate¾ný systémom “vlhké na vlhké”

u 

u 
u 
u 

u 

u 

u 

TYTAN 
Professional 

Crystal MS Polymér

Fix & Seal 

TYTAN 
Professional  

MS Polymér

Ve¾mi kvalitné lepidlo a tmel v jednom.

Typické  použitie:
  Ako lepidlo: pri mnohých stavebných

    aplikáciách v interiéroch i exteriéroch, 
    v iných priemyselných odvetviach, rovnako
    ako v domácnosti: pripevòovanie
    ventilaèných a klimatizaèných jednotiek,
    fixácia panelov

  Ako tmel: tmelenie spojov v budovách, 
    na strechách, pri práci so sklom, pri kladení
    podláh i pri opravách automobilov 
    a kontajnerov

Výhody:
  Bez rozpúš�adiel a izokyanátov
  Vynikajúca pri¾navos� k mnohým stavebným

    povrchom
  Odolnos� voèi vlhkosti, poveternostným

    vplyvom a UV žiareniu
  Pretierate¾ný
  Bez zápachu

- Báza: MS Polymér
- Èas úprav: 25 – 45 min.
- Rýchlos� vytvrdnutia: 
  po prvých 24 hod. – 4 mm; 
  po 48 hod. – 6 mm
- Pohybová prispôsobivos�: ±20 %
- Tvrdos� pod¾a Shore A: 40
- Farba: biela

Vlastnosti a parametre produktu:

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1000290 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440290 ml kartuša

Fix & Seal 
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TYTAN 
Professional  

TYTAN 
Professional  

Výhody:
Vylepšená odolnos� voèi starnutiu
Vytvára poh¾adovo nerušivý spoj
Obsahuje hliníkový pigment
Je možné aplikova� na vertikálne povrchy
Vysoká odolnos� voèi premenlivým

       poveternostným vplyvom
Odolnos� voèi UV žiareniu 

       a poveternostným vplyvom
Vynikajúca pri¾navos� k bitúmenovému

       lemu

u 
u 
u 
u 
u 

u 

u 

- Surovinová základòa: bitúmenové živice
- Èas na tvarovanie spoja: 15 min.
- Penetrácia (NF T 60-119 pri +25 °C
  250 – 300 1/10 mm 
- Tepelná odolnos�: -50 °C ÷ +90 °C
- Farba: strieborná

Klampiarsky
Tmel  

Vlastnosti a parametre produktu:

Pokrývač ský 
Kauč ukový tmel

Tmel na báze syntetického kauèuku                
na vyplòovanie spojov s bitúmenovým lemom.

Typické  použitie:
Tmelenie a lepenie dilataèných škár 

      a spojov na strechách 
Praskliny a diery v krytinách z plátového

      kovu 
Lepenie strešných šind¾ov 
Opravy netesniacich odkvapov a striech

Výhody:
Pružný
Excelentná pri¾navos� k väèšine

      strešných krytín
Produkt odolný voèi starnutiu 

      a poveternostným vplyvom
Odolnos� voèi plesni

u 

u 

u 
u 

u 
u 

u 

u 

- Báza: syntetický kauèuk
- Tvorba povrchovej šupky: 5 – 15 min 
  pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos� 
- Rýchlos� vytvrdnutia: cca 2 mm po 
  24 hodinách pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Tepelná stabilita: -20 °C ÷ +100 °C
- Farby: transparentná, èierna, tehlová,
  hnedá, zelená
- Vyrobený v súlade s požiadavkami 
  noriem ISO 11600 pre typy tmelov F 
  v triede 12,5.

Vlastnosti a parametre produktu:

TYTAN 
Professional

Pokrývač ský 
Tmel

Jednozložkový tmel na báze bitúmen              
- kauèuku na tmelenie spojov s bitúmenovým 
lemom.  

Typické  použitie:
Tmelenie netesných strešných krytín 

      z bitúmenových krytín, strešných
      škridiel, vlnitých a hladkých plechov 
      a ïalších 

Tmelenie spojov krytín ako: bitúmenové
      krytiny, strešné krytiny, azbestové dosky,
      kovové pláty a iné 

Tmelenie odkvapových spojov, ž¾abov 
      a zvodov dažïovej vody

Výhody:
Je možné aplikova� na vertikálne povrchy

      alebo spodné strany
Vysoká odolnos� voèi premenlivým

      poveternostným vplyvom
Odolnos� voèi UV žiareniu 

      a poveternostným vplyvom
Vynikajúca pri¾navos� k bitúmenovému

      lemu

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

- Báza: bitúmen-kauèuk
- Èas na tvarovanie spoja: 15 min.
- Tepelná odolnos�: -50 °C ÷ +90 °C
- Farba: èierna

Vlastnosti a parametre produktu:

Zmes bitúmenových živíc a hliníkových 
pigmentov v organických rozpúš�adlách. 

Typické  použitie:
Tmelenie otvorov, prasklín a spojov 

       na kovových strechách alebo iných
       štruktúrach 

Tmelenie spojov medzi klampiarskymi
       prvkami ako sú pododkvapové pásy,
       klampiarske èasti protipožiarnych stien,
       strešných lemov, lemovanie komínov,
       ventilaèných rúrok, spojov medzi
       požiarnymi stenami a strechou, 
       svetlíkov a strešných okien

u 

u 

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

TECHNOLOGY OF TRUST TECHNOLOGY OF TRUST

Rainbow 



14 23

TECHNOLOGY OF TRUST

TYTAN 
Professional

MULTI
tmel

Typické  použitie:
  Lepenie a tmelenie všetkých stavebných 

     a dekoratívnych materiálov zo skla, dreva,
     hliníka, ocele, PVC a poréznych materiálov

  Vyplòovanie a tmelenie / utesòovanie
     dilataèných škár na stavebných
     konštrukciách

  Tesòovanie okien a dverných rámov
  Excelentný pre práce na streche
  Utesòovanie a lepenie kovových plechov,

     strešných tašiek a iných strešných
     materiálov.

- Farba: biela, sivá
- Konzistencia: pasta
- Hustota: 1,34 g/cm³ +/- 0,02 g/cm³ (23 °C)
- Rýchlos� vytvrdnutia: 2,5 mm/deò 
  v závislosti od hrúbky naneseného 
  tmelu, teploty okolia a vlhkosti
- Pracovný èas: 20 – 30 min.
- Pevnos� v �ahu pri pretrhnutí: 
  2,15 MPa (ISO 37)
- Pohybová prispôsobivos�: 20 %
- Tvrdos� pod¾a Shore A: 45 
- Teplotná odolnos�: -40 °C až +110 °C
- Aplikaèná teplota: +5 °C až +40 °C

Vlastnosti a parametre produktu:

Tmel MULTI je produktom novej generácie.      
S dôverou ho použite všade tam, kde si nie ste 
istí, èi máte použi�: tmel, akryl alebo lepidlo. 
Tmel MULTI v sebe kombinuje to najlepšie z 3 
rôznych typov produktov: tmeliace vlastnosti, 
pretierate¾nos�, vysokú adhéziu.

Výhody:
  Excelentné utesòovanie a lepenie
  Pohybová prispôsobivos�: 20 %
  Trvale elastický a pretierate¾ný
  Možnos� aplikova� na vlhký povrch
  neobsahuje izokyanáty, 

     silikón ani rozpúš�adlá.

TYTAN 
Professional 

- Farby: biela
- Konzistencia: pasta
- Hustota: 0,45 g/cm³ +/- 0,02 g/cm³ (23 °C)
- Aplikaèná teplota: +5 °C až +40 °C

Vlastnosti a parametre produktu:

Akrylový 
tmel

Je možné pretiera� už po 20 minútach! 

Typické  použitie:
  Vyplòovanie a tmelenie dier a škár 

      v stenách a stropoch
  Krytie skrutiek a fixaèných prvkov poèas

      inštalácie deliacich stien (prieèok)
      a zavesených stropov (podh¾adov)

  Vyplòovanie poškodených miest 
      na fasádach.

Výhody:
  Tpripravený na spracovanie a natieranie

      po 20 minútach
  Možné pretiera� akýmko¾vek typom

      náteru, nedochádza k zmene farebného
      odtieòa

  Nepraská ani s¹ nevydrví
  Môže by� použitý aj na hlboké škáry
  Vhodný na opravy v interiéri aj exteriéri
  Excelentná pri¾navos� k väèšine

      poréznych povrchov
  Ve¾mi jednoduchá aplikácia.

u

u

u

u

u

u
u
u
u

u

EXPRES

TYTAN 
Professional 

Vlastnosti a parametre produktu:

Nové a mimoriadne zloženie fungicídnej 
zložky UPG s predåženým èasom uvo¾òovania.

Typické  použitie:
  Utesòovanie škár a spojov v

      miestnostiach s vysokou vlhkos�ou, 
      ako sú napr. kuchyne, kúpe¾ne, toalety

  Utesòovanie škár okolo vaní, umývadiel,
      drezov a sprchovacích kútov a kabín

  vyplòovanie škár medzi keramickým
      obkladom a sanitárnym zariadením

  drobné opravy.
 
Výhody:

  Odolný voèi plesniam a baktériám;
  Excelentná pri¾navos� k neporéznym

      povrchom
  vodotesný spoj
  Èas spracovania 15 – 25 minút, 

      èo umožòuje pohodlne pripravi� škáry 
      a spoje do finálneho tvaru

  Odolný typickým èistiacim prostriedkom
  Odoláva zmenám teplôt
  Odolné voèi UV žiareniu.

u

u

u

u

u
u

u
u

u
u
u

- Vlastnosti a parametre produktu
- Farba: biela, transparentná
- Konzistencia: pasta
- Hustota: 0,98 g/cm³ +/- 0,02 g/cm³ (23 °C)
- Rýchlos� vytvrdnutia: 2 mm/deò 
  (v závislosti od hrúbky naneseného 
  tmelu, teploty okolia a vlhkosti)
- Pracovný èas: 15 – 25 min.
- Tvrdos� pod¾a Shore A: 20 
- Teplotná odolnos�: -40 °C až 110 °C
- Aplikaèná teplota: +5 °C až +40 °C

Sanitárny 
silikón

UPG

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

TECHNOLOGY OF TRUST
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TYTAN TYTAN 
Professional 

Tmel ponúka lepšiu pohybovú prispôsobivos� 
než štandardný akrylový tmel.
 
Typické  použitie: 

Tmelenie spojov sadrokartónu 
Malé opravy omietky pred ma¾ovaním 
Tmelenie okolo rámov okien a dverí 
Vyplòovanie a tmelenie prasklín 

       v stenách, balustrádach a parapetoch 

Výhody:
Vynikajúca pri¾navos� k poréznym

      stavebným povrchom
Pohybová prispôsobivos� 12,5 %
Odolnos� voèi vlhkosti, poveternostným

      vplyvom a UV žiareniu
Saténový vzh¾ad
Pretierate¾ný
Bez zápachu

u 
u 
u 
u 

u 

u 
u 

u 
u 
u 

- Báza: vodná akrylová disperzia
- Tvorba povrchovej šupky: 5 – 15 min 
  pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos� 
- Rýchlos� vytvrdnutia: cca 1 mm po 24 
hodinách 
  pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Pohybová prispôsobivos�: ±12,5 %
- Tepelná stabilita: -25 °C ÷ +80 °C
- Farba: biela

Vlastnosti a parametre produktu:

Tmel 
na sadrokartón

- Báza: vodná akrylová 
- Tvorba povrchovej šupky: 10 – 25 min 
  pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos� 
- Rýchlos� vytvrdnutia: cca 1 mm po 
  24 hodinách pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Pohybová prispôsobivos�: ±7,5 %
- Tepelná stabilita: -25 °C ÷ +80 °C
- Farby: biela, sivá, èierna, hnedá
- Vyrobený v súlade s požiadavkami
  noriem ISO 11600 pre typy tmelov F 
  v triede 7,5.

Vlastnosti a parametre produktu:

Akrylový tmel na báze vodnej disperzie vhodný 
na všetky vnútorné i vonkajšie spoje vystavené 
malej námahe a zmršteniu. 

Typické  použitie:
   Vyplòovanie a tmelenie prasklín 

       v stenách, balustrádach a parapetoch 
   Malé opravy omietok pred ma¾ovaním 
   Tmelenie okolo rámov okien a dverí 
   Tmelenie nízko pohybových

       konštrukèných spojov medzi tehlami, 
       betónom, drevom atï. 

Výhody:
  Vynikajúca pri¾navos� k väèšine

      poréznych povrchov
  Pohybová prispôsobivos� 7,5 %
  Krátky èas tvorby povrchovej šupky
  Odolnos� voèi vlhkosti, poveternostným

      vplyvom a UV žiareniu
  Natierate¾ný
  Bez zápachu

u

u
u
u

u

u
u
u

u
u

TYTAN 
Professional 

Akryl

TYTAN 
Professional  

Tento tmel na terasy a balkóny je na trhu 
novinkou. Bol vyvinutý špeciálne pre použitie 
na balkónoch a terasách, ktoré musia odoláva� 
mnohým nástrahám. Tmel je vynikajúci           
na dilataèné škáry.

Typické  použitie:
  Tmelenie dilataèných škár na terasách 

     a balkónoch
  Utesòovanie a vyplòovanie dilataèných

     škár na stavebných konštrukciách;
  Utesòovanie a tmelenie v interiéri 

     aj exteriéri, lepenie stavebných 
     a konštrukèných prvkov.

Výhody:
  Trvale elastický a pretierate¾ný;
  Elastická vratnos�: > 90 %
  Excelentná pri¾navos�
  Možnos� aplikova� na vlhké plochy
  Neobsahuje izokyanáty, 

     silikón ani rozpúš�adlá.

- Farba: biela, sivá
- Konzistencia: pasta
- Hustota: 1,34 g/cm³ +/- 0,02 g/cm³ (23 °C)
- Rýchlos� vytvrdnutia: 2,5 mm/deò 
  v závislosti od hrúbky naneseného 
  tmelu, teploty okolia a vlhkosti
- Pracovný èas: 20 – 30 min.
- Elastická vratnos�: > 90 %
- Pevnos� v �ahu pri pretrhnutí: 
  2,15 MPa (ISO 37)
- Pohybová prispôsobivos�: 20 %
- Tvrdos� pod¾a Shore A: 45 
- Teplotná odolnos�: -40 °C až +110 °C
- Aplikaèná teplota: +5 °C až +40 °C

Tmel 
na terasy a balkóny

Vlastnosti a parametre produktu:

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

12 1008600 ml fólia

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

12 1008600 ml fólia

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

TECHNOLOGY OF TRUST TECHNOLOGY OF TRUST

ŠPECIÁLNE TMELY

TMELY
SILIKÓN-AKRYL 

TMEL DO KUCHÝÒ 
A KÚPE¼NÍ

TMEL 
NA DREVO

TMEL 
NA PARKETY

 KACHLIARSKY 
TMEL

FIX & SEAL 
MS POLYMÉR

TMEL MULTI TMEL 
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A BALKÓNY

TEHLA

BETÓN / MALTA
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OMIETKA / 
SADROKARTÓN

KAMEÒ / MRAMOR

GLAZÚROVANÁ KERAMIKA

SKLO

HLINÍK

KOVY

GALVANIZOVANÉ PRVKY

BRONZ / MEÏ

DREVO

FARBENÉ DREVO

PVC

POLYKARBONÁT

ZASKLIEVANIE

KÚPE¼ÒA / KUCHYÒA

AKVÁRIÁ

POTRUBIA

TERASY / STRECHY

STENY / PANELY

DILATAÈNÉ ŠKÁRY

SPOJE

AUTÁ

MS POLYMÉRY
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TYTAN 
Professional  

TYTAN 
Professional  

Tmel 
na drevo

Pružný tmel urèený na tmelenie a vyplòovanie 
všetkých drevených materiálov. 

Typické  použitie:
  Elastické tmelenie a vyplòovanie všetkých

     drevených materiálov, laminátu a parkiet 
  Vyplòovanie medzier medzi parketami 

      a stenou 
  Tmelenie medzi schodovými stupòami 

      a stenou alebo prieèkou 
  Vyplòovanie prasklín a štrbín v dreve 

      a murive 
  Tmelenie a vyplòovanie okenných 

      a dverných rámov

Výhody:
  Farebná škála obsahuje najpoužívanejšie

      farby dreva
  Ve¾mi dobrá pri¾navos� k poréznym

      stavebným materiálom
  Odolnos� voèi vlhkosti, poveternostným

      vplyvom a UV žiareniu
  Bez zápachu

u

u

u

u

u

u

u

u

u

- Báza: vodná akrylová disperzia
- Tvorba povrchovej šupky: 10 – 15 min 
  pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos� 
- Rýchlos� vytvrdnutia: cca 1 mm po 
  24 hodinách pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Pohybová prispôsobivos�: ±12,5 %
- Tepelná stabilita: -20 °C ÷ +80 °C
- Farby: borovica, orech, buk, dub,
  mahagón, smrek, èerešòa
- Vyrobený v súlade s požiadavkami 
  noriem ISO 11600 pre typy tmelov F 
  v triede 12,5.

Vlastnosti a parametre produktu:Vlastnosti a parametre produktu:

Jednozložkový profesionálny tmel 
s hrubozrnnou povrchovou štruktúrou.  

Typické  použitie:
Opravy prasklín v dekoraènej omietke,

     sadrovom štuku, betóne, murive a malte 
Vyplòovanie a tmelenie prasklín muriva, 

      v balustrádach a parapetoch 
Malé opravy omietok pred ma¾ovaním 
Tmelenie okolo rámov okien a dverí

Výhody:
Obsah kremièitého piesku na tvorbu

      štruktúrovaného spoja
Excelentná pri¾navos� k poréznym

      stavebným povrchom
Pohybová prispôsobivos� 7,5 %
Èistenie vodou
Pretierate¾ný
Bez zápachu

u 

u 

u 
u 

u 

u 

u 
u 
u 
u 

- Surovinová základòa: vodná akrylová
  disperzia
- Tvorba povrchovej šupky: do 20 min 
  pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Rýchlos� vytvrdnutia: cca 1 mm po 
  24 hodinách pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Pohybová prispôsobivos�: ±7,5 %
- Tepelná stabilita: -10 °C ÷ +80 °C
- Farba: biela

Š tukový
akryl

TYTAN 
Professional  

Tmel na priame použitie urèený na ekonomické 
tmelenie miest vyžadujúcich odolnos� voèi 
plesni.

Typické  použitie:
  Tmelenie okolo vaní, vodovodných

      kohútikov, sprchových dverí, umývadiel 
      a spàch 

  Tmelenie medzi hliníkom a sklom 
  Spájanie a tmelenie rôznych stavebných

      materiálov 

Výhody:
  Ve¾mi dobrá pri¾navos� k poréznym

      stavebným materiálom
  Odolnos� voèi vlhkosti, poveternostným

      vplyvom a UV žiareniu
  Obsahuje fungicídy
  Natierate¾ný

u

u
u

u

u

u
u

- Báza: vodná akrylová disperzia
- Tvorba povrchovej šupky: 10 – 25 min 
  pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Rýchlos� vytvrdnutia: cca 2 mm po 
  24 hodinách pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Pohybová prispôsobivos�: ±12,5 %
- Tepelná stabilita: -20 °C ÷ +80 °C
- Farba: transparentna, biela
- Vyrobený v súlade s požiadavkami 
  noriem ISO 11600 pre typy tmelov F 
  v triede 12,5.

Silikón-Akryl
Tmel do kuchýň  kúpeľ ní

Vlastnosti a parametre produktu:

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

12 1008600 ml fólia

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

12 1156600 ml fólia

TECHNOLOGY OF TRUST TECHNOLOGY OF TRUST

SILIKÓNOVÉ TMELY

NEUTRÁLNY 
SILIKÓN 

STAVEBNÝ 
SILIKÓN

SILIKÓN NA 
AKRYLOVÉ 
VANE A PVC

RAINBOW 
SILIKÓN

AKRYLOVÉ TMELY

AKRYL  TMEL NA
 SADROKARTÓN

ŠTUKOVÝ 
AKRYL

EXPRES 
AKRYLOVÝ 

TMEL

- doporuèujemeD - vhodnéV - potrebné otestova�T - potrebné použi� P - nedoporuèujeme
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- Rýchlos� vytvrdnutia : cca 24 hod., 
  v závislosti 
  od håbky praskliny a teploty prostredia 
- Tepelná odolnos�: do +1 250 °C
- Farba: sivá-èierna

Vlastnosti a parametre produktu:

Tmel na báze vodného skla tvorí silnú 
nepriedušnú vrstvu, ktorá sa neroz�ahuje, ani 
nezmrš�uje.

Typické  použitie:
  Tmelenie vnútrajškov krbov 
  vyplòovanie krbov, kachlí, grilov atï. 
  Opravy a tmelenie prasklín, škár a spojov 

      v krboch, kachliach a komínoch 
  Opravy výfukových systémov áut 

      a motocyklov

Výhody:
  Vysoká tepelná odolnos� – až +1 250 °C
  Bez usadenín
  Proces vytvrdenia sa urýchli kúrením

u
u
u

u

u
u
u

TYTAN 
Professional 

Kachliarsky tmel 

- Báza: vodná akrylová disperzia
- Tvorba povrchovej šupky: 10 – 15 min 
  pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos� 
- Rýchlos� vytvrdnutia: cca 2 mm po 
  24 hodinách pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Pohybová prispôsobivos�: ±7,5 %
- Tepelná stabilita: -20 °C ÷ +80 °C
- Farby: borovica, orech, buk, dub,  
  mahagón, smrek, èerešòa
- Vyrobený v súlade s požiadavkami
  noriem ISO 11600 pre typy tmelov F 
  v triede 7,5.

Vlastnosti a parametre produktu:

Tmel vyvinutý na vyplòovanie parketových 
spojov v interiéroch. Tvrdne po zaschnutí.

Typické  použitie:
  Tmelenie a vyplòovanie parkiet 

      a všetkých
      drevených materiálov 

  Vyplòovanie defektov na drevených
      parketách, mozaike alebo laminátových
      podlahách 

  Vyplòovanie prasklín, spojov a chýb 
      na dreve a stenách  

Výhody:
  Farebná škála obsahuje najpoužívanejšie   

      farby dreva
  Ve¾mi dobrá pri¾navos� k poréznym

      stavebným materiálom
  Pohybová prispôsobivos� 7,5 %
  Je možné brúsi�
  Natierate¾ný

u

u

u

u

u

u
u
u

TYTAN 
Professional 

Tmel 
na parkety

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

12 1008600 ml fólia

TMELY
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SILIKÓNOVÉ TMELY

SANITÁRNY 
SILIKÓN

SILIKÓN 

NA AKVÁRIÁ

VYSOKOTEPLOTNÝ 

SILIKÓN

UPG SANITÁRNY 

SILIKÓN

OMIETKA / 
SADROKARTÓN

KAMEÒ / MRAMOR

GLAZÚROVANÁ KERAMIKA

SKLO

HLINÍK

KOVY

GALVANIZOVANÉ PRVKY

BRONZ / MEÏ

DREVO

FARBENÉ DREVO

PVC

POLYKARBONÁT

ZASKLIEVANIE

KÚPE¼ÒA / KUCHYÒA

AKVÁRIÁ

POTRUBIA

TERASY / STRECHY

STENY / PANELY

DILATAÈNÉ ŠKÁRY

SPOJE

AUTÁ

TECHNOLOGY OF TRUST TECHNOLOGY OF TRUST
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TYTAN TYTAN 
Professional 

Jednozložkový pružný tmel pre konštrukèné 
aplikácie. 
 
Typické  použitie: 

Tmelenie spojov podláh 
      v priemyselných a skladovacích
      priestoroch,  

Tmelenie a vyplòovanie sshodových
      stupòov, terás a striech

Tmelenie a utesòovanie 
      v automobilovom priemysle

u 

u 

u 

- Báza: polyuretán 
- Tvorba povrchovej šupky: 30–35 min. 
  pri 23°C / 50% rel. vlhkos�
- Rýchlos� vytvrdnutia: približne 4 mm 
  po 24 hod. pri 23°C / 50% rel. vlhkos�
- Tvrdos� Shore A: približne  40 - 45
- Tepelná stabilita: -40°C ÷ +90°C 
- Farby: biela, sivá, èierna

Vlastnosti a parametre produktu:

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1560310 ml kartuša

PU 750

TYTAN TYTAN 

Jednozložkový pružný tmel pre aplikácie 
výstavby ciest a síl.

Typické  použitie:
Vyplòovanie dilataèných škár 

      v podlahách   
Utesòovanie ventilaèných a chladiacich

      systémov
Tmelenie a utesòovanie 

      v automobilovom priemysle a v oblasti
      skladovania 

u 

u 

u 

Professional 

PU 740

- Báza: polyuretán 
- Tvorba povrchovej šupky: cca 60 min 
  pri 23°C / 50% rel. vlhkos�
- Rýchlos� vytvrdnutia: približne 2,5 mm 
  po 24 hod. pri 23°C / 50% rel. vlhkos�
- Tvrdos� Shore A: približne 40
- Tepelná stabilita: -40°C ÷ +80°C 
- Farby: biela, sivá, èierna

Vlastnosti a parametre produktu:

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1560310 ml kartuša

Professional  

Jednozložkový tmel pre tmelenie detailov 
vystavených štrukturálnym zmenám.

Typické  použitie:
Tmelenie spojov okolo strešnej obruby,

      strešných spojov,
Tmelenie svetlíkov a vetracích otvorov, 
Tmelenie a utesòovanie klimatizaèných

       zariadení,

u 

u 
u 

PU 725

- Báza: polyuretán 
- Tvorba povrchovej šupky: do 90 min. 
  pri 23°C / 50% rel. vlhkos�
- Rýchlos� vytvrdnutia: približne 2,5 mm
  po 24 hod. pri 23°C / 50% rel. vlhkos�
- Tvrdos� Shore A: približne 20
- Tepelná stabilita: -40°C ÷ +80°C 
- Farby: biela, sivá, èierna

Vlastnosti a parametre produktu:

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1560310 ml kartuša

19

TYTAN Silikón univerzálny
TYTAN Silikón sanitárny
TYTAN Silikón sklenársky
TYTAN Silikón na akváriá
TYTAN Silikón vysokoteplotný
TYTAN Silikón neutrálny
TYTAN Silikón stavebný
TYTAN Silikón na akrylové vane a PVC

TYTAN SILIKÓNOVÉ TMELY                                                                                                 

transparentná, biela, sivá, hnedá, èierna
transparentná, biela, sivá, hnedá, èierna
transparentná, biela, sivá, hnedá, èierna
transparentná, èierna
èervená, èierna
transparentná, biela, sivá, hnedá, èierna
transparentná, biela, sivá, hnedá, èierna
biela

 biela
transparentný

biela, sivá, hnedá, èierna
biela

transparentná, biela
borovica, orech, buk, dub, mahagón, smrek, èerešòa
borovica, orech, buk, dub, mahagón, smrek, èerešòa
sivo-èierna

èierna
STRIEBORNÁ sivá
transparentná, èierna, tehlová, hnedá, zelená

transparentná, biela
transparentná, biela
transparentná, biela
biela
biela, iné farby na vyžiadanie

TYTAN FIX & SEAL MS Polymérové tmeliace lepidlo
TYTAN FIX & SEAL MS Polymér – kryštál

TYTAN Akryl
TYTAN Tmel na sadrokartón

TYTAN Tmel do kuchýò a kúpe¾ní
TYTAN Tmel na drevo
TYTAN Tmel na parkety
TYTAN Kachliarsky tmel

TYTAN Pokrývaèský tesniaci tmel
TYTAN Klampiarsky tesniaci tmel – STRIEBORNÝ
TYTAN Pokrývaèský tesniaci tmel kauèukový

MS POLYMÉRY

ŠPECIÁLNE TMELY

AKRYLOVÉ TMELY

PRODUKTY NA STRECHY

Univerzálny silikón
Sanitárny silikón
Neutrálny silikón
Akryl
Stavebný tmel

TYTAN EUROLINE TMELY

Silicone Colour Chart
FAREBNÁ 

ŠKÁLA TMELOV

000 109 200
BEZFAREBNÝ

BETÓNOVOSIVÝ 

315 309
WENGE MAHAGÓN

029
HNEDÝ

001
BIELY

PERGAMON ÈIERNY ÈIERNY ÈIERNY

016 205 314
TMAVOHNEDÝ HNEDÝ ORECH 

054 059202 060 061 204

BEZFAREBNÝ BEZFAREBNÝ

001
BIELY

001
BIELY

SIVÝ

19

203
SIVÝ

BOROVICA 
301
DUB

304

SMREK

307

BUK
312

090 081

082 310

STRIEBORNÝ TEHLOVÝ 

BORDOVÝ VIŠÒA

TECHNOLOGY OF TRUST
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TYTAN TYTAN 
Professional 

Jednozložkový pružný tmel pre konštrukèné 
aplikácie. 
 
Typické  použitie: 

Tmelenie spojov podláh 
      v priemyselných a skladovacích
      priestoroch,  

Tmelenie a vyplòovanie sshodových
      stupòov, terás a striech

Tmelenie a utesòovanie 
      v automobilovom priemysle

u 

u 

u 

- Báza: polyuretán 
- Tvorba povrchovej šupky: 30–35 min. 
  pri 23°C / 50% rel. vlhkos�
- Rýchlos� vytvrdnutia: približne 4 mm 
  po 24 hod. pri 23°C / 50% rel. vlhkos�
- Tvrdos� Shore A: približne  40 - 45
- Tepelná stabilita: -40°C ÷ +90°C 
- Farby: biela, sivá, èierna

Vlastnosti a parametre produktu:

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1560310 ml kartuša

PU 750

TYTAN TYTAN 

Jednozložkový pružný tmel pre aplikácie 
výstavby ciest a síl.

Typické  použitie:
Vyplòovanie dilataèných škár 

      v podlahách   
Utesòovanie ventilaèných a chladiacich

      systémov
Tmelenie a utesòovanie 

      v automobilovom priemysle a v oblasti
      skladovania 

u 

u 

u 

Professional 

PU 740

- Báza: polyuretán 
- Tvorba povrchovej šupky: cca 60 min 
  pri 23°C / 50% rel. vlhkos�
- Rýchlos� vytvrdnutia: približne 2,5 mm 
  po 24 hod. pri 23°C / 50% rel. vlhkos�
- Tvrdos� Shore A: približne 40
- Tepelná stabilita: -40°C ÷ +80°C 
- Farby: biela, sivá, èierna

Vlastnosti a parametre produktu:

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1560310 ml kartuša

Professional  

Jednozložkový tmel pre tmelenie detailov 
vystavených štrukturálnym zmenám.

Typické  použitie:
Tmelenie spojov okolo strešnej obruby,

      strešných spojov,
Tmelenie svetlíkov a vetracích otvorov, 
Tmelenie a utesòovanie klimatizaèných

       zariadení,

u 

u 
u 

PU 725

- Báza: polyuretán 
- Tvorba povrchovej šupky: do 90 min. 
  pri 23°C / 50% rel. vlhkos�
- Rýchlos� vytvrdnutia: približne 2,5 mm
  po 24 hod. pri 23°C / 50% rel. vlhkos�
- Tvrdos� Shore A: približne 20
- Tepelná stabilita: -40°C ÷ +80°C 
- Farby: biela, sivá, èierna

Vlastnosti a parametre produktu:

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1560310 ml kartuša

19

TYTAN Silikón univerzálny
TYTAN Silikón sanitárny
TYTAN Silikón sklenársky
TYTAN Silikón na akváriá
TYTAN Silikón vysokoteplotný
TYTAN Silikón neutrálny
TYTAN Silikón stavebný
TYTAN Silikón na akrylové vane a PVC

TYTAN SILIKÓNOVÉ TMELY                                                                                                 

transparentná, biela, sivá, hnedá, èierna
transparentná, biela, sivá, hnedá, èierna
transparentná, biela, sivá, hnedá, èierna
transparentná, èierna
èervená, èierna
transparentná, biela, sivá, hnedá, èierna
transparentná, biela, sivá, hnedá, èierna
biela

 biela
transparentný

biela, sivá, hnedá, èierna
biela

transparentná, biela
borovica, orech, buk, dub, mahagón, smrek, èerešòa
borovica, orech, buk, dub, mahagón, smrek, èerešòa
sivo-èierna

èierna
STRIEBORNÁ sivá
transparentná, èierna, tehlová, hnedá, zelená

transparentná, biela
transparentná, biela
transparentná, biela
biela
biela, iné farby na vyžiadanie

TYTAN FIX & SEAL MS Polymérové tmeliace lepidlo
TYTAN FIX & SEAL MS Polymér – kryštál

TYTAN Akryl
TYTAN Tmel na sadrokartón

TYTAN Tmel do kuchýò a kúpe¾ní
TYTAN Tmel na drevo
TYTAN Tmel na parkety
TYTAN Kachliarsky tmel

TYTAN Pokrývaèský tesniaci tmel
TYTAN Klampiarsky tesniaci tmel – STRIEBORNÝ
TYTAN Pokrývaèský tesniaci tmel kauèukový

MS POLYMÉRY

ŠPECIÁLNE TMELY

AKRYLOVÉ TMELY

PRODUKTY NA STRECHY

Univerzálny silikón
Sanitárny silikón
Neutrálny silikón
Akryl
Stavebný tmel

TYTAN EUROLINE TMELY

Silicone Colour Chart
FAREBNÁ 

ŠKÁLA TMELOV

000 109 200
BEZFAREBNÝ

BETÓNOVOSIVÝ 

315 309
WENGE MAHAGÓN

029
HNEDÝ

001
BIELY

PERGAMON ÈIERNY ÈIERNY ÈIERNY

016 205 314
TMAVOHNEDÝ HNEDÝ ORECH 

054 059202 060 061 204

BEZFAREBNÝ BEZFAREBNÝ

001
BIELY

001
BIELY

SIVÝ

19

203
SIVÝ

BOROVICA 
301
DUB

304

SMREK

307

BUK
312

090 081

082 310

STRIEBORNÝ TEHLOVÝ 

BORDOVÝ VIŠÒA

TECHNOLOGY OF TRUST
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- Rýchlos� vytvrdnutia : cca 24 hod., 
  v závislosti 
  od håbky praskliny a teploty prostredia 
- Tepelná odolnos�: do +1 250 °C
- Farba: sivá-èierna

Vlastnosti a parametre produktu:

Tmel na báze vodného skla tvorí silnú 
nepriedušnú vrstvu, ktorá sa neroz�ahuje, ani 
nezmrš�uje.

Typické  použitie:
  Tmelenie vnútrajškov krbov 
  vyplòovanie krbov, kachlí, grilov atï. 
  Opravy a tmelenie prasklín, škár a spojov 

      v krboch, kachliach a komínoch 
  Opravy výfukových systémov áut 

      a motocyklov

Výhody:
  Vysoká tepelná odolnos� – až +1 250 °C
  Bez usadenín
  Proces vytvrdenia sa urýchli kúrením

u
u
u

u

u
u
u

TYTAN 
Professional 

Kachliarsky tmel 

- Báza: vodná akrylová disperzia
- Tvorba povrchovej šupky: 10 – 15 min 
  pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos� 
- Rýchlos� vytvrdnutia: cca 2 mm po 
  24 hodinách pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Pohybová prispôsobivos�: ±7,5 %
- Tepelná stabilita: -20 °C ÷ +80 °C
- Farby: borovica, orech, buk, dub,  
  mahagón, smrek, èerešòa
- Vyrobený v súlade s požiadavkami
  noriem ISO 11600 pre typy tmelov F 
  v triede 7,5.

Vlastnosti a parametre produktu:

Tmel vyvinutý na vyplòovanie parketových 
spojov v interiéroch. Tvrdne po zaschnutí.

Typické  použitie:
  Tmelenie a vyplòovanie parkiet 

      a všetkých
      drevených materiálov 

  Vyplòovanie defektov na drevených
      parketách, mozaike alebo laminátových
      podlahách 

  Vyplòovanie prasklín, spojov a chýb 
      na dreve a stenách  

Výhody:
  Farebná škála obsahuje najpoužívanejšie   

      farby dreva
  Ve¾mi dobrá pri¾navos� k poréznym

      stavebným materiálom
  Pohybová prispôsobivos� 7,5 %
  Je možné brúsi�
  Natierate¾ný

u

u

u

u

u

u
u
u

TYTAN 
Professional 

Tmel 
na parkety

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

12 1008600 ml fólia

TMELY
UNIVERZÁLNY 

SILIKÓN
SKLENÁRSKY 

SILIKÓN

TEHLA

BETÓN / MALTA
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SILIKÓNOVÉ TMELY

SANITÁRNY 
SILIKÓN

SILIKÓN 

NA AKVÁRIÁ

VYSOKOTEPLOTNÝ 

SILIKÓN

UPG SANITÁRNY 

SILIKÓN

OMIETKA / 
SADROKARTÓN

KAMEÒ / MRAMOR

GLAZÚROVANÁ KERAMIKA

SKLO

HLINÍK

KOVY

GALVANIZOVANÉ PRVKY

BRONZ / MEÏ

DREVO

FARBENÉ DREVO

PVC

POLYKARBONÁT

ZASKLIEVANIE

KÚPE¼ÒA / KUCHYÒA

AKVÁRIÁ

POTRUBIA

TERASY / STRECHY

STENY / PANELY

DILATAÈNÉ ŠKÁRY

SPOJE

AUTÁ
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TYTAN 
Professional  

TYTAN 
Professional  

Tmel 
na drevo

Pružný tmel urèený na tmelenie a vyplòovanie 
všetkých drevených materiálov. 

Typické  použitie:
  Elastické tmelenie a vyplòovanie všetkých

     drevených materiálov, laminátu a parkiet 
  Vyplòovanie medzier medzi parketami 

      a stenou 
  Tmelenie medzi schodovými stupòami 

      a stenou alebo prieèkou 
  Vyplòovanie prasklín a štrbín v dreve 

      a murive 
  Tmelenie a vyplòovanie okenných 

      a dverných rámov

Výhody:
  Farebná škála obsahuje najpoužívanejšie

      farby dreva
  Ve¾mi dobrá pri¾navos� k poréznym

      stavebným materiálom
  Odolnos� voèi vlhkosti, poveternostným

      vplyvom a UV žiareniu
  Bez zápachu

u

u

u

u

u

u

u

u

u

- Báza: vodná akrylová disperzia
- Tvorba povrchovej šupky: 10 – 15 min 
  pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos� 
- Rýchlos� vytvrdnutia: cca 1 mm po 
  24 hodinách pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Pohybová prispôsobivos�: ±12,5 %
- Tepelná stabilita: -20 °C ÷ +80 °C
- Farby: borovica, orech, buk, dub,
  mahagón, smrek, èerešòa
- Vyrobený v súlade s požiadavkami 
  noriem ISO 11600 pre typy tmelov F 
  v triede 12,5.

Vlastnosti a parametre produktu:Vlastnosti a parametre produktu:

Jednozložkový profesionálny tmel 
s hrubozrnnou povrchovou štruktúrou.  

Typické  použitie:
Opravy prasklín v dekoraènej omietke,

     sadrovom štuku, betóne, murive a malte 
Vyplòovanie a tmelenie prasklín muriva, 

      v balustrádach a parapetoch 
Malé opravy omietok pred ma¾ovaním 
Tmelenie okolo rámov okien a dverí

Výhody:
Obsah kremièitého piesku na tvorbu

      štruktúrovaného spoja
Excelentná pri¾navos� k poréznym

      stavebným povrchom
Pohybová prispôsobivos� 7,5 %
Èistenie vodou
Pretierate¾ný
Bez zápachu

u 

u 

u 
u 

u 

u 

u 
u 
u 
u 

- Surovinová základòa: vodná akrylová
  disperzia
- Tvorba povrchovej šupky: do 20 min 
  pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Rýchlos� vytvrdnutia: cca 1 mm po 
  24 hodinách pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Pohybová prispôsobivos�: ±7,5 %
- Tepelná stabilita: -10 °C ÷ +80 °C
- Farba: biela

Š tukový
akryl

TYTAN 
Professional  

Tmel na priame použitie urèený na ekonomické 
tmelenie miest vyžadujúcich odolnos� voèi 
plesni.

Typické  použitie:
  Tmelenie okolo vaní, vodovodných

      kohútikov, sprchových dverí, umývadiel 
      a spàch 

  Tmelenie medzi hliníkom a sklom 
  Spájanie a tmelenie rôznych stavebných

      materiálov 

Výhody:
  Ve¾mi dobrá pri¾navos� k poréznym

      stavebným materiálom
  Odolnos� voèi vlhkosti, poveternostným

      vplyvom a UV žiareniu
  Obsahuje fungicídy
  Natierate¾ný

u

u
u

u

u

u
u

- Báza: vodná akrylová disperzia
- Tvorba povrchovej šupky: 10 – 25 min 
  pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Rýchlos� vytvrdnutia: cca 2 mm po 
  24 hodinách pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Pohybová prispôsobivos�: ±12,5 %
- Tepelná stabilita: -20 °C ÷ +80 °C
- Farba: transparentna, biela
- Vyrobený v súlade s požiadavkami 
  noriem ISO 11600 pre typy tmelov F 
  v triede 12,5.

Silikón-Akryl
Tmel do kuchýň  kúpeľ ní

Vlastnosti a parametre produktu:

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

12 1008600 ml fólia

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

12 1156600 ml fólia

TECHNOLOGY OF TRUST TECHNOLOGY OF TRUST

SILIKÓNOVÉ TMELY

NEUTRÁLNY 
SILIKÓN 

STAVEBNÝ 
SILIKÓN

SILIKÓN NA 
AKRYLOVÉ 
VANE A PVC

RAINBOW 
SILIKÓN

AKRYLOVÉ TMELY

AKRYL  TMEL NA
 SADROKARTÓN

ŠTUKOVÝ 
AKRYL

EXPRES 
AKRYLOVÝ 

TMEL
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TYTAN TYTAN 
Professional 

Tmel ponúka lepšiu pohybovú prispôsobivos� 
než štandardný akrylový tmel.
 
Typické  použitie: 

Tmelenie spojov sadrokartónu 
Malé opravy omietky pred ma¾ovaním 
Tmelenie okolo rámov okien a dverí 
Vyplòovanie a tmelenie prasklín 

       v stenách, balustrádach a parapetoch 

Výhody:
Vynikajúca pri¾navos� k poréznym

      stavebným povrchom
Pohybová prispôsobivos� 12,5 %
Odolnos� voèi vlhkosti, poveternostným

      vplyvom a UV žiareniu
Saténový vzh¾ad
Pretierate¾ný
Bez zápachu

u 
u 
u 
u 

u 

u 
u 

u 
u 
u 

- Báza: vodná akrylová disperzia
- Tvorba povrchovej šupky: 5 – 15 min 
  pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos� 
- Rýchlos� vytvrdnutia: cca 1 mm po 24 
hodinách 
  pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Pohybová prispôsobivos�: ±12,5 %
- Tepelná stabilita: -25 °C ÷ +80 °C
- Farba: biela

Vlastnosti a parametre produktu:

Tmel 
na sadrokartón

- Báza: vodná akrylová 
- Tvorba povrchovej šupky: 10 – 25 min 
  pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos� 
- Rýchlos� vytvrdnutia: cca 1 mm po 
  24 hodinách pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Pohybová prispôsobivos�: ±7,5 %
- Tepelná stabilita: -25 °C ÷ +80 °C
- Farby: biela, sivá, èierna, hnedá
- Vyrobený v súlade s požiadavkami
  noriem ISO 11600 pre typy tmelov F 
  v triede 7,5.

Vlastnosti a parametre produktu:

Akrylový tmel na báze vodnej disperzie vhodný 
na všetky vnútorné i vonkajšie spoje vystavené 
malej námahe a zmršteniu. 

Typické  použitie:
   Vyplòovanie a tmelenie prasklín 

       v stenách, balustrádach a parapetoch 
   Malé opravy omietok pred ma¾ovaním 
   Tmelenie okolo rámov okien a dverí 
   Tmelenie nízko pohybových

       konštrukèných spojov medzi tehlami, 
       betónom, drevom atï. 

Výhody:
  Vynikajúca pri¾navos� k väèšine

      poréznych povrchov
  Pohybová prispôsobivos� 7,5 %
  Krátky èas tvorby povrchovej šupky
  Odolnos� voèi vlhkosti, poveternostným

      vplyvom a UV žiareniu
  Natierate¾ný
  Bez zápachu

u

u
u
u

u

u
u
u

u
u

TYTAN 
Professional 

Akryl

TYTAN 
Professional  

Tento tmel na terasy a balkóny je na trhu 
novinkou. Bol vyvinutý špeciálne pre použitie 
na balkónoch a terasách, ktoré musia odoláva� 
mnohým nástrahám. Tmel je vynikajúci           
na dilataèné škáry.

Typické  použitie:
  Tmelenie dilataèných škár na terasách 

     a balkónoch
  Utesòovanie a vyplòovanie dilataèných

     škár na stavebných konštrukciách;
  Utesòovanie a tmelenie v interiéri 

     aj exteriéri, lepenie stavebných 
     a konštrukèných prvkov.

Výhody:
  Trvale elastický a pretierate¾ný;
  Elastická vratnos�: > 90 %
  Excelentná pri¾navos�
  Možnos� aplikova� na vlhké plochy
  Neobsahuje izokyanáty, 

     silikón ani rozpúš�adlá.

- Farba: biela, sivá
- Konzistencia: pasta
- Hustota: 1,34 g/cm³ +/- 0,02 g/cm³ (23 °C)
- Rýchlos� vytvrdnutia: 2,5 mm/deò 
  v závislosti od hrúbky naneseného 
  tmelu, teploty okolia a vlhkosti
- Pracovný èas: 20 – 30 min.
- Elastická vratnos�: > 90 %
- Pevnos� v �ahu pri pretrhnutí: 
  2,15 MPa (ISO 37)
- Pohybová prispôsobivos�: 20 %
- Tvrdos� pod¾a Shore A: 45 
- Teplotná odolnos�: -40 °C až +110 °C
- Aplikaèná teplota: +5 °C až +40 °C

Tmel 
na terasy a balkóny

Vlastnosti a parametre produktu:

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

12 1008600 ml fólia

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

12 1008600 ml fólia

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

TECHNOLOGY OF TRUST TECHNOLOGY OF TRUST

ŠPECIÁLNE TMELY

TMELY
SILIKÓN-AKRYL 

TMEL DO KUCHÝÒ 
A KÚPE¼NÍ

TMEL 
NA DREVO

TMEL 
NA PARKETY

 KACHLIARSKY 
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FIX & SEAL 
MS POLYMÉR
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OMIETKA / 
SADROKARTÓN

KAMEÒ / MRAMOR

GLAZÚROVANÁ KERAMIKA

SKLO

HLINÍK

KOVY

GALVANIZOVANÉ PRVKY

BRONZ / MEÏ

DREVO

FARBENÉ DREVO

PVC

POLYKARBONÁT

ZASKLIEVANIE

KÚPE¼ÒA / KUCHYÒA

AKVÁRIÁ

POTRUBIA

TERASY / STRECHY

STENY / PANELY

DILATAÈNÉ ŠKÁRY

SPOJE

AUTÁ

MS POLYMÉRY

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

T T T

T

T

V

V

V

V

T

T

V

T

T

D

D

D

D

D

D

V

D

V

V

V

V

D D

V V

D D D

D D

D D

V V

T

D D D

V

D VV

D D

D D

D D

T

D

V VV

V D D

D DD

D DD

D D

V

D

D D D

D D D

D

D

D

D

D

D D

V

V



14 23

TECHNOLOGY OF TRUST

TYTAN 
Professional

MULTI
tmel

Typické  použitie:
  Lepenie a tmelenie všetkých stavebných 

     a dekoratívnych materiálov zo skla, dreva,
     hliníka, ocele, PVC a poréznych materiálov

  Vyplòovanie a tmelenie / utesòovanie
     dilataèných škár na stavebných
     konštrukciách

  Tesòovanie okien a dverných rámov
  Excelentný pre práce na streche
  Utesòovanie a lepenie kovových plechov,

     strešných tašiek a iných strešných
     materiálov.

- Farba: biela, sivá
- Konzistencia: pasta
- Hustota: 1,34 g/cm³ +/- 0,02 g/cm³ (23 °C)
- Rýchlos� vytvrdnutia: 2,5 mm/deò 
  v závislosti od hrúbky naneseného 
  tmelu, teploty okolia a vlhkosti
- Pracovný èas: 20 – 30 min.
- Pevnos� v �ahu pri pretrhnutí: 
  2,15 MPa (ISO 37)
- Pohybová prispôsobivos�: 20 %
- Tvrdos� pod¾a Shore A: 45 
- Teplotná odolnos�: -40 °C až +110 °C
- Aplikaèná teplota: +5 °C až +40 °C

Vlastnosti a parametre produktu:

Tmel MULTI je produktom novej generácie.      
S dôverou ho použite všade tam, kde si nie ste 
istí, èi máte použi�: tmel, akryl alebo lepidlo. 
Tmel MULTI v sebe kombinuje to najlepšie z 3 
rôznych typov produktov: tmeliace vlastnosti, 
pretierate¾nos�, vysokú adhéziu.

Výhody:
  Excelentné utesòovanie a lepenie
  Pohybová prispôsobivos�: 20 %
  Trvale elastický a pretierate¾ný
  Možnos� aplikova� na vlhký povrch
  neobsahuje izokyanáty, 

     silikón ani rozpúš�adlá.

TYTAN 
Professional 

- Farby: biela
- Konzistencia: pasta
- Hustota: 0,45 g/cm³ +/- 0,02 g/cm³ (23 °C)
- Aplikaèná teplota: +5 °C až +40 °C

Vlastnosti a parametre produktu:

Akrylový 
tmel

Je možné pretiera� už po 20 minútach! 

Typické  použitie:
  Vyplòovanie a tmelenie dier a škár 

      v stenách a stropoch
  Krytie skrutiek a fixaèných prvkov poèas

      inštalácie deliacich stien (prieèok)
      a zavesených stropov (podh¾adov)

  Vyplòovanie poškodených miest 
      na fasádach.

Výhody:
  Tpripravený na spracovanie a natieranie

      po 20 minútach
  Možné pretiera� akýmko¾vek typom

      náteru, nedochádza k zmene farebného
      odtieòa

  Nepraská ani s¹ nevydrví
  Môže by� použitý aj na hlboké škáry
  Vhodný na opravy v interiéri aj exteriéri
  Excelentná pri¾navos� k väèšine

      poréznych povrchov
  Ve¾mi jednoduchá aplikácia.

u

u

u

u

u

u
u
u
u

u

EXPRES

TYTAN 
Professional 

Vlastnosti a parametre produktu:

Nové a mimoriadne zloženie fungicídnej 
zložky UPG s predåženým èasom uvo¾òovania.

Typické  použitie:
  Utesòovanie škár a spojov v

      miestnostiach s vysokou vlhkos�ou, 
      ako sú napr. kuchyne, kúpe¾ne, toalety

  Utesòovanie škár okolo vaní, umývadiel,
      drezov a sprchovacích kútov a kabín

  vyplòovanie škár medzi keramickým
      obkladom a sanitárnym zariadením

  drobné opravy.
 
Výhody:

  Odolný voèi plesniam a baktériám;
  Excelentná pri¾navos� k neporéznym

      povrchom
  vodotesný spoj
  Èas spracovania 15 – 25 minút, 

      èo umožòuje pohodlne pripravi� škáry 
      a spoje do finálneho tvaru

  Odolný typickým èistiacim prostriedkom
  Odoláva zmenám teplôt
  Odolné voèi UV žiareniu.

u

u

u

u

u
u

u
u

u
u
u

- Vlastnosti a parametre produktu
- Farba: biela, transparentná
- Konzistencia: pasta
- Hustota: 0,98 g/cm³ +/- 0,02 g/cm³ (23 °C)
- Rýchlos� vytvrdnutia: 2 mm/deò 
  (v závislosti od hrúbky naneseného 
  tmelu, teploty okolia a vlhkosti)
- Pracovný èas: 15 – 25 min.
- Tvrdos� pod¾a Shore A: 20 
- Teplotná odolnos�: -40 °C až 110 °C
- Aplikaèná teplota: +5 °C až +40 °C

Sanitárny 
silikón

UPG

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

TECHNOLOGY OF TRUST

PU TMELY
PRODUKTY 

NA STRECHY

PU 750 PU 740 PU 725 POKRÝVAÈSKÝ 
TMEL

POKRÝVAÈSKÝ 
TMEL

POKRÝVAÈSKÝ 
TMEL KAUÈUKOVÝ

V
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TYTAN 
Professional 

Neutrálny silikón

Vysoko kvalitný silikón na profesionálne tmelenie 
a spájanie všade tam, kde je požadovaný  
neštandardný farebný odtieò.  

Typické  použitie:
  Tmelenie spojov okolo vaní, spàch 

      a umývadiel zabraòujúce vzniku plesní 
  Všetky stavebné spoje 
  Tmelenie skiel okien a dverí  

Výhody:
  Trvalé farby zodpovedajúce keramickej 

      dlažbe, sanitárnej keramike alebo
      dreveným povrchom

  Odoláva plesniam
  Vynikajúca odolnos� voèi UV žiareniu,

      starnutiu a poveternostným vplyvom
  Trvalá elasticita, nízke zmrštenie
  Najširšia škála farieb na trhu

u

u
u

u

u
u

u
u

- Báza: Alcoxy – neutrálne
- Tvorba povrchovej šupky:         
  5 – 20 min pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos� 
- Rýchlos� vytvrdnutia: cca 3 mm po 
  24 hodinách pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Modul �ažnosti pri 100 % natiahnutí:    
  0,3 MPa
- Pohybová prispôsobivos�: ±20 %
- Tvrdos� pod¾a Shore A: cca 20
- Tepelná stabilita: -40 °C ÷ +120 °C
- Farby: oddelený zoznam farieb
- Spåòa požiadavky ISO 11600 pre 
   typ F a G, triedy tmelov 20LM.
  

Vlastnosti a parametre produktu:

- Báza: MS Polymér
- Èas úprav: 3–12  min.
- Rýchlos� vytvrdnutia : 
  po prvých 24 hod. – 3 mm; 
  po 48 hod. – 5 mm
- Pohybová prispôsobivos�: ±20%
- Tvrdos� pod¾a Shore A: 40 ± 2
- Farba: transparentná

Vlastnosti a parametre produktu:

Dokonale priezraèný s jemným odtieòom 
morskej vody.

Typické  použitie:
Ako lepidlo a tmel pre oblasti, kde s¹

      vyžaduje transparentnos� 
      a kompatibiliata s farbami

Výhody:
Dokonale priezraèný
Bez rozpúš�adiel a izokyanátov
Vynikajúca pri¾navos� k najbežnejším

      stavebným povrchom
Odolnos� voèi vlhkosti, poveternostným

      vplyvom a UV žiareniu
Dobré štrukturálne spájanie prvkov 

      vo vibrujúcich konštrukciách
Natierate¾ný systémom “vlhké na vlhké”

u 

u 
u 
u 

u 

u 

u 

TYTAN 
Professional 

Crystal MS Polymér

Fix & Seal 

TYTAN 
Professional  

MS Polymér

Ve¾mi kvalitné lepidlo a tmel v jednom.

Typické  použitie:
  Ako lepidlo: pri mnohých stavebných

    aplikáciách v interiéroch i exteriéroch, 
    v iných priemyselných odvetviach, rovnako
    ako v domácnosti: pripevòovanie
    ventilaèných a klimatizaèných jednotiek,
    fixácia panelov

  Ako tmel: tmelenie spojov v budovách, 
    na strechách, pri práci so sklom, pri kladení
    podláh i pri opravách automobilov 
    a kontajnerov

Výhody:
  Bez rozpúš�adiel a izokyanátov
  Vynikajúca pri¾navos� k mnohým stavebným

    povrchom
  Odolnos� voèi vlhkosti, poveternostným

    vplyvom a UV žiareniu
  Pretierate¾ný
  Bez zápachu

- Báza: MS Polymér
- Èas úprav: 25 – 45 min.
- Rýchlos� vytvrdnutia: 
  po prvých 24 hod. – 4 mm; 
  po 48 hod. – 6 mm
- Pohybová prispôsobivos�: ±20 %
- Tvrdos� pod¾a Shore A: 40
- Farba: biela

Vlastnosti a parametre produktu:

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1000290 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440290 ml kartuša

Fix & Seal 

13

TYTAN 
Professional  

TYTAN 
Professional  

Výhody:
Vylepšená odolnos� voèi starnutiu
Vytvára poh¾adovo nerušivý spoj
Obsahuje hliníkový pigment
Je možné aplikova� na vertikálne povrchy
Vysoká odolnos� voèi premenlivým

       poveternostným vplyvom
Odolnos� voèi UV žiareniu 

       a poveternostným vplyvom
Vynikajúca pri¾navos� k bitúmenovému

       lemu

u 
u 
u 
u 
u 

u 

u 

- Surovinová základòa: bitúmenové živice
- Èas na tvarovanie spoja: 15 min.
- Penetrácia (NF T 60-119 pri +25 °C
  250 – 300 1/10 mm 
- Tepelná odolnos�: -50 °C ÷ +90 °C
- Farba: strieborná

Klampiarsky
Tmel  

Vlastnosti a parametre produktu:

Pokrývač ský 
Kauč ukový tmel

Tmel na báze syntetického kauèuku                
na vyplòovanie spojov s bitúmenovým lemom.

Typické  použitie:
Tmelenie a lepenie dilataèných škár 

      a spojov na strechách 
Praskliny a diery v krytinách z plátového

      kovu 
Lepenie strešných šind¾ov 
Opravy netesniacich odkvapov a striech

Výhody:
Pružný
Excelentná pri¾navos� k väèšine

      strešných krytín
Produkt odolný voèi starnutiu 

      a poveternostným vplyvom
Odolnos� voèi plesni

u 

u 

u 
u 

u 
u 

u 

u 

- Báza: syntetický kauèuk
- Tvorba povrchovej šupky: 5 – 15 min 
  pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos� 
- Rýchlos� vytvrdnutia: cca 2 mm po 
  24 hodinách pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Tepelná stabilita: -20 °C ÷ +100 °C
- Farby: transparentná, èierna, tehlová,
  hnedá, zelená
- Vyrobený v súlade s požiadavkami 
  noriem ISO 11600 pre typy tmelov F 
  v triede 12,5.

Vlastnosti a parametre produktu:

TYTAN 
Professional

Pokrývač ský 
Tmel

Jednozložkový tmel na báze bitúmen              
- kauèuku na tmelenie spojov s bitúmenovým 
lemom.  

Typické  použitie:
Tmelenie netesných strešných krytín 

      z bitúmenových krytín, strešných
      škridiel, vlnitých a hladkých plechov 
      a ïalších 

Tmelenie spojov krytín ako: bitúmenové
      krytiny, strešné krytiny, azbestové dosky,
      kovové pláty a iné 

Tmelenie odkvapových spojov, ž¾abov 
      a zvodov dažïovej vody

Výhody:
Je možné aplikova� na vertikálne povrchy

      alebo spodné strany
Vysoká odolnos� voèi premenlivým

      poveternostným vplyvom
Odolnos� voèi UV žiareniu 

      a poveternostným vplyvom
Vynikajúca pri¾navos� k bitúmenovému

      lemu

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

- Báza: bitúmen-kauèuk
- Èas na tvarovanie spoja: 15 min.
- Tepelná odolnos�: -50 °C ÷ +90 °C
- Farba: èierna

Vlastnosti a parametre produktu:

Zmes bitúmenových živíc a hliníkových 
pigmentov v organických rozpúš�adlách. 

Typické  použitie:
Tmelenie otvorov, prasklín a spojov 

       na kovových strechách alebo iných
       štruktúrach 

Tmelenie spojov medzi klampiarskymi
       prvkami ako sú pododkvapové pásy,
       klampiarske èasti protipožiarnych stien,
       strešných lemov, lemovanie komínov,
       ventilaèných rúrok, spojov medzi
       požiarnymi stenami a strechou, 
       svetlíkov a strešných okien

u 

u 

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

TECHNOLOGY OF TRUST TECHNOLOGY OF TRUST

Rainbow 
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Tlaèená farebná škála slúži iba na demonštratívne úèely; skutoèné farby 
tmelu sa tak môžu nepatrne líši�.
Pre správnu vo¾bu farebného odtieòa si pozrite si vzorkovník tmelov Tytan 
professional, alebo sa poraïte s obchodným zástupcom spoloènosti Selena.

u 
u 
u 
u 

Farebná škála Rainbow Silicone
Neutrálny system vytvrdzovania alcoxy
Najlepšia kvalita
Nová receptúra

RAINBOW
Silicone Colour Chart

Farebná š kála

010
BAHAMA BÉŽOVÁ

011
BÉŽOVÁ

020
BALI HNEDÁ

013
KÁVA

029
TMAVÝ KARAMEL

012
KARAMEL

100
SVETLÁ BOROVICA

003
JAZMÍN

004
SASANKA

090
STRIEBORNÁ

091
HLINÍKOVÁ

055
ANTRACIT

048

GRAFIT

050
SVETLO SIVÁ

051
MANHATTAN

002
PERGAMON

001
BIELA

000
TRANSPARENTNÁ

016
TMAVO HNEDÁ

015
HNEDÁ

070
CURRY

103
DUB

019
TÍK HNEDÝ

054
SIVÝ KAMEÒ

053
TMAVO SIVÁ

035

OLIVOVÁ

071
ZLATÁ

092
ZLATÁ

018
MAHAGÓN HNEDÝ

014
SVETLO HNEDÁ

017
ORECH HNEDÝ

085
SVETLE TEHLOVÁ

072
STELLA

073
ZÁPAD SLNKA

075
SVETLO FIALOVÁ

074
RUŽOVÁ

076
FIALOVÁ

083
RUBÍNOVO ÈERVENÁ

082
BORDEAUX

102
ORECH

101
BOROVICA

078
ORANŽOVÁ

080
ÈERVENÁ

084
JASNO ÈERVENÁ

081
TEHLOVÁ

077
BROSKYÒOVÁ

040
ŠAFRAN

044
TMAVO MODRÁ

047
SVETLÁ BERMUDA

042
BERMUDA MODRÁ

045
SORRENTO

046
ŽIARIVO MODRÁ

043
MODRÁ

060
ÈIERNA

TYTAN 
Professional 

TYTAN 
Professional 

Zosilnená tesniaca 
páska na strechy

Butylová tesniaca 
páska na strechy

VODA STOP 

TYTAN 
Professional 

TYTAN 
Professional 

Tesniaca páska 
na strechy

Jednozložkový plastický bitúmenový 
tmel, ktorý tvorí vodoodolnú vrstvu na 
väèšine stavebných povrchov.  

Typické  použitie:
  Tesnenie rozvodov

 vzduchotechniky v interiéroch 
i exteriéroch 

  Strešné oplechovanie a opravy

Výhody:
  Široký okruh aplikácií
  Vynikajúca pri¾navos� k väèšine

      povrchov
  Vysoká odolnos� voèi UV žiareniu 

      a atmosférickým vplyvom
  Natierate¾ná
  Vynikajúci vodotesný 

      a vzduchotesný spoj
  Ve¾mi silná pri¾navos�
  Trvalé tesnenie
  Jednoduchá aplikácia

u

u

u
u

u

u
u

u
u
u

Vlastnosti a parametre:

- Báza: bitúmenové živice 
   a zmes asfaltu     
- Merná hustota: 1,30 g/cm3
- Tvorba povrchovej šupky:  
   do 30 min    
- Aplikaèná teplota: +10 ÷ 35 °C                         
- Tepelná stabilita: -50 °C ÷ +90 °C
- Farba: èierna 

Vlastnosti a parametre:

- Skladovate¾nos�: 24 mesiacov
- Dostupné farby: hliník 
- Vyrobené v súlade s ISO 9001

Odolná samovulkanizujúca tesniaca 
páska s hliníkovou vrstvou. Poskytuje 
bezpeèný, vodotesný a vzduchotesný 
spoj, ktorého pevnos� v èase rastie. Pri 
správnej aplikácii neprepúš�a vietor, 
dážï a sneh. Páska vykazuje vynikajúcu 
pri¾navos� ku kovu, betónu, kameòu, 
plastu, drevu atï. Vynikajúca pri¾navos� 
a odolnos� voèi UV žiareniu.

Typické  použitie:
  Tesnenie rozvodov vzduchotechniky

      v interiéroch i exteriéroch 
  Strešné oplechovanie a opravy  

Výhody:
  Široký okruh aplikácií
  Vynikajúca pri¾navos� k väèšine

      povrchov
  Vysoká odolnos� voèi UV žiareniu 

      a atmosférickým vplyvom
  Natierate¾ná
  Vynikajúci vodotesný 

      a vzduchotesný spoj
  Ve¾mi silná pri¾navos�
  Trvalé tesnenie
  Jednoduchá aplikácia

u

u

u
u

u

u
u

u
u
u

Samolepiaca bitúmenová páska 
zosilnená vrstvou PE je vhodná na 
opravy a ochranu striech proti 
meniacim sa pov eternostným vplyvom. 
Bitúmenová tesniaca páska extra 
pevná.  

Typické  použitie:
  Opravy a ochrana rôznych typov

      striech 
  Tesnenie spojov oko³o komínov 
  Spoje strechy a stien na budovách 

      a ïalšie utesnenie v miestach, kde je
      vyžadovaná ochrana proti prieniku
      vody a vzduchu     

Výhody:
  Široký okruh strešných aplikácií
  Vynikajúca pri¾navos� k väèšine

      strešných povrchov
  Vysoká odolnos� voèi UV žiareniu
  Vodotesná a odolávajúca

      poveternostným vplyvom
  Okamžitý spoj
  Jednoduchá aplikácia

u

u
u

u
u

u
u

u
u

- Dostupné farby: hliník (01), 
   antracit (02), tehlová (03)
- Skladovate¾nos�: 24 mesiacov
- Aplikaèná teplota: > 4 °C
- Teplotný rozsah: 
   od -20 °C do +80 °C
- Aplikujte na suché povrchy
- Vyrobené v súlade s ISO 9001

Vlastnosti a parametre:

Samolepiaca bitúmenová páska vhodná 
na opravu a ochranu striech proti 
premenlivému poèasiu. Excelentná 
pri¾navos� a bariéra proti parám.   

Typické  použitie:
  Opravy a ochrana rôznych typov

      striech 
  Tesnenie spojov oko³o komínov 
  Spoje strechy a stien na budovách 

      a ïalšie utesnenie v miestach, kde je
      vyžadovaná ochrana proti prieniku
      vody a vzduchu     

Výhody:
  Široký okruh strešných aplikácií
  Vynikajúca pri¾navos� k väèšine

      strešných povrchov
  Vysoká odolnos� voèi UV žiareniu
  Vodotesná a odolávajúca

      poveternostným vplyvom
  Okamžitý spoj
  Jednoduchá aplikácia

u

u
u

u
u

u
u

u
u

- Dostupné farby: hliník (01), 
   antracit (02), tehlová (03)
- Skladovate¾nos�: 24 mesiacov
- Aplikaèná teplota: > 4 °C
- Teplotný rozsah: 
   od -20 °C do +80 °C
- Aplikujte na suché povrchy
- Vyrobené v súlade s ISO 9001

Vlastnosti a parametre:

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

2450 mm * 
10 m. kotúè

Ks/
Paleta

600

1675 mm * 
10 m. kotúè 400

12100 mm * 
10 m. kotúè 300

4300 mm * 
10 m. kotúè 100

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

475 mm * 
10 m. kotúè

Ks/
Paleta

400

3100 mm * 
10 m. kotúè 300

2150 mm * 
10 m. kotúè 200

1300 mm * 
10 m. kotúè 100

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

475 mm * 
10 m. kotúè

Ks/
Paleta

400

3100 mm * 
10 m. kotúè 300

2150 mm * 
10 m. kotúè 200

1300 mm * 
10 m. kotúè 100

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

61 kg plechovka

Ks/
Paleta

480

- 965 kg plechovka

TECHNOLOGY OF TRUST
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Nová éra lepenia:

TRANSPARENT

Neviditel’ná 
sila!
TRANSPARENTNÉ 
MONTÁŽNE LEPIDLÁ
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TYTAN 
Professional

TYTAN 
Professional  

TYTAN 
Professional  

Sklenársky
silikón

Trvale pružný silikónový tmel urèený            
na použitie v sklenárstve a pri ochrane proti 
poveternostným vplyvom. 

Typické  použitie:
  Štandardné sklenárske aplikácie 
  Lepenie obkladových dosiek 

      a prvkov balustrád 
  Lepenie skla k hliníku 

Výhody:
  Silný a vode odolný spoj
  Pri¾navos� ku sklu a neporéznym

      stavebným materiálom bez priméru
  Ve¾mi dobrá odolnos� voèi UV žiareniu 

      a klimatickým vplyvom
  Èasom nemení farbu

u
u

u

u
u

u

u

- Báza: acetoxy – kyslý
- Tvorba povrchovej šupky:         
  10 – 20 min pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos� 
- Rýchlos� vytvrdnutia : cca 3 mm po 
  24 hodinách pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Modul �ažnosti pri 100 % natiahnutí:    
  00:49:00 Mpa
- Pohybová prispôsobivos�: ±20 %
- Tvrdos� pod¾a Shore A: cca 20
- Tepelná stabilita: -50 °C ÷ +180 °C
- Farby: transparentná, biela, sivá, èierna,
  hnedá
- Spåòa požiadavky ISO 11600 
  pre typ F a G, triedy tmelov 20LM.
  

Vlastnosti a parametre produktu:

Vysoko kvalitný silikón urèený na lepenie       
a tmelenie akvárií, terárií a malých predmetov 
zo skla. 

Typické  použitie:
  stavba akvárií 
  lepenie a opravy akvárií a terárií 
  lepenie skla k hliníku 

Výhody:
  Pevný spoj
  Po zaschnutí nie je škodlivý pre zvieratá 

      vrátane rýb, obojživelníkov a plazov
  Nepodlieha vplyvu slanej vody 

      a chemických produktov

u
u
u

u
u

u

- Báza: acetoxy – kyslý
- Tvorba povrchovej šupky: 
  10 – 20 min pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos� 
- Rýchlos� vytvrdnutia: cca 3 mm po 
  24 hodinách pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Modul �ažnosti pri 100 % natiahnutí:    
  00:49:00 Mpa
- Pohybová prispôsobivos�: ±20 %
- Tvrdos� pod¾a Shore A: cca 20
- Tepelná stabilita: -50 °C ÷ +180 °C
- Farby: transparentná, èierna
- Spåòa požiadavky ISO 11600 
  pre typ F a G, triedy tmelov 20LM.

Silikón 
na akváriá

Vlastnosti a parametre produktu:

Vysokoteplotný 
silikón

Špeciálny silikón na spoje odolávajúce 
vysokým teplotám. 

Typické  použitie:
  Na utesòovanie pri opravách automobilov,   

      vodných èerpadiel, domácností 
  Ohranné vrstvy sa využívajú na miestach

      vystavených vysokým teplotám, napr.:
      sušiace pece, komínové filtre, kuchynské  
      zariadenia, dymové a ventilaèné potrubia

Výhody:
  Odoláva vysokým teplotám
  Trvalá elasticita po úplnom zaschnutí
  Dobre odoláva mnohým chemikáliám

u

u

u
u
u

- Báza: acetoxy – kyslý
- Tvorba povrchovej šupky:         
  10 – 20 min pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos� 
- Rýchlos� vytvrdnutia: cca 3 mm po 
  24 hodinách pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Modul �ažnosti pri 100 % natiahnutí:    
  00:49:00 Mpa
- Pohybová prispôsobivos�: ±20 %
- Tvrdos� pod¾a Shore A: cca 22
- Tepelná stabilita: -65 ÷ +260 °C (èervená)   
   /+245 °C (èierna) pri doèasnom kontakte 
   do +315 °C / +305 °C
- Farby: èervená, èierna  

Vlastnosti a parametre produktu:

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

600 ml fólia 12 1152

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

12 1152600 ml fólia

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

12 1152600 ml fólia

- Pracovný èas: 10 až 20 min.
- Rýchlos� vytvrdnutia: 2-3mm/24 hod. 
  (za bežných podmienok)

MultiFIX je jednozložkové, èíre transparentné 
lepidlo v homogénnom pastovom hybride na 
báze modifikovaných silánov. Lepidlo 
neobsahuje izokyanáty, rozpúš�adlá ani vodu. 
Predstavuje univerzálny výrobok s možnos�ou 
širokej aplikácie, vytvára pružný a transparentný 
spoj. Výrobok sa odporúèa pre spájanie bežne 
používaných stavebných materiálov pri 
dokonèovacích a renovaèných prácach. Je 
vhodné pre lepenie širokého rozsahu stavebných 
materiálov k najtypickejším povrchom, ako je 
betón, sadra, lepenka, drevo, sadrokartón, tehla, 
sklo.

Typické  použitie:
  Lepenie rôznych prvkov pre substráty 

      na základe dreva, skla, betónu, kovu 
      a plastov

  Lepenie dlaždíc, líšt, dverových prahov,
      panelov, keramických dlaždíc

  Lepenie dekoraèných prvkov vyrobených 
      z dreva, sadry, korku, lepenky, kovu,
      kameòa a polystyrénu

  Lepenie sklenej vaty

Výhody:
  Bezfarebný spoj
  Rýchle a trvanlivé poèiatoèné prichytenie
  Jednoduchá aplikácia
  Pružný spoj
  Vysoká koneèná pevnos�
  Vynikajúce prichytenie k väèšine

      typických  povrchov (poréznych 
      a neporéznych, ako sú (kovové) tabule    
      alebo plasty) 

  Odolnos� voèi vlhkosti
  Nevyžaduje použitie základných náterov

u

u

u

u

u
u
u
u
u
u

u
u

TYTAN 
Professional 

TYTAN 
Professional 

TYTAN 
Professional 

Classic FIX je univerzálne lepidlo na báze 
gumy, ktoré sa odporúèa pre spájanie bežne 
používaných stavebných materiálov pri 
dokonèovacích a renovaèných prácach. 
Vytvára pružný a transparentný spoj. Produkt 
má vynikajúcu pri¾navos� k stavebným 
materiálom: betón, drevo, tehla, sadra.

 Typické  použitie:
  Lepenie dlaždíc, panelov a dosiek z plastu

      – vrátane pevného PVC a dreva
  Lepenie kaziet, roziet a ríms zo sadry 

      a polyuretánu
  Lepenie tepelnej a akustickej izolácie

Výhody:
  Transparentný spoj
  Vytvára pevné, odolné a trvanlivé spojenie
  Pružný spoj
  Vynikajúca pri¾navos� k stavebným

     povrchom
  Pre použitie v interiéri aj exteriéri
  Odolné voèi vlhkosti
  Jednoduchá aplikácia
  Vhodné pre polystyrén
  Vynikajúca pri¾navos� k väèšine podkladov 

     – poréznych aj neporéznych,
     ako sú kovové plechy alebo rôzne plasty

u

u

u

u
u
u
u

u
u
u
u
u

Vlastnosti a parametre produktu: Vlastnosti a parametre produktu: Vlastnosti a parametre produktu:

Hydro Fix je univerzálne lepidlo neobsahujúce 
rozpúš�adlá, ktoré sa odporúèa pre stavebné 
materiály s absorpciou v obvyklej miere pri 
renovaèných a dokonèovacích prácach               
v obytných, kancelárskych a priemyselných 
budovách. Vhodné pre interiérové a 
exteriérové aplikácie. Vytvára pružný a 
transparentný spoj. Vynikajúca pri¾navos� k 
väèšine typických konštrukcií a krycích vrstiev 
z materiálov, ako je polystyrén, keramické 
dlaždice, drevo, súèasti     z kovu a plastu, 
panely a pena, sklená vata.

Typické  použitie:
  Urèité typy dreva a plastov
  Kazety a rímsy zo sadry a polyuretánu
  Tepelná a akustická izolácia 

      (vrátane polystyrénu)
  Prahy a parapety
  Dekoraèné a krycie PVC, polystyrén a rôzne

      deriváty dreva
  Dlaždice, panely a obloženie z plastov 

      a dreva
  Kazety, rozety a rímsy zo sadry 

Výhody:
  Transparentný spoj 
  Priate¾ské pre životné prostredie 
  Nehor¾avé zloženie
  Vynikajúca pri¾navos� ku všetkým druhom

      stavebných povrchov surfaces
  Odolné voèi teplu
  Vytvára silný a trvanlivý spoj
  Jednoduchá aplikácia

u
u
u

u
u

u

u

u
u
u
u

u
u
u

Multi FIX
montáž ne lepidlo

Classic FIX
montáž ne lepidlo montáž ne lepidlo

Hydro FIX

- Pracovný èas: 10 až 20 min.
- Výdatnos�: 150-300 g/m2
- Èas úplného vytvrdnutia: 3-5 dní

- Pracovný èas: 10 až 20 min.
- Výdatnos�: 200-300 g/m2
- Èas úplného vytvrdnutia: do 72 hod.

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440290 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

TECHNOLOGY OF TRUST
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TYTAN TYTAN TYTAN 
Professional Professional Professional 

Dvojzložková PU pena na rýchlu a pevnú 
profesionálnu inštaláciu. Je charakteristická 
svojou vysokou hustotou a vynikajúcou 
štruktúrou.
Žiadna post-expanzia

Typické  použitie:
  Profesionálna inštalácia okien, 

      dverí a parapetov

Výhody:
  Rýchle vytvrdenie
  B2 ohòovzdornos� (DIN4102)
  Výdatnos�: do 12 l (ve¾kos� dózy 400 ml)
  Nový ventil viac odolný voèi upchávaniu 

      a unikaniu plynu

u

u
u
u
u

TYTAN 
Professional 

TYTAN 
Professional 

- Rezate¾nos�: od 15 do 20 min.
- Teplota prostredia: od +10 °C do +25 °C
- Teplota dózy: od +10 °C do +25 °C
- Dobrá tepelná a zvuková izolácia
- Ochráni pred plesòou a vlhkos�ou
- Žiadne emisie CFC a HCFC
- Skladovate¾nos�: 9 mesiacov
- Vyrobené v súlade s ISO 9001, 
  spåòa požiadavky: EN ISO 845, GIN 4102, 
  DIN 53428, DIN 53455, DIN 53421, 
  DIN 53422 a DIN 52612.

Vlastnosti a parametre produktu:

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

9 720650ml/400ml
dóza

Všetky parametre merané v súlade s vnútornými 
normami skupiny Selena pri 23 °C / RH 50 %.

TYTAN 
Professional 

¼ahko aplikovate¾ný silikón na široký okruh 
použitia pri renovaèných a stavebných prácach.

 Typické  použitie:
  Dilataèné škáry pri všeobecných

      stavebných prácach 
  Tesnenie oko³o dverných 

      a okenných rámov 
  Ochrana PU peny pred slneèným žiarením

Výhody:
  Vynikajúca pri¾navos� k väèšine

     neporéznych povrchov bez priméru
  Vynikajúca odolnos� voèi UV žiareniu 

     a poveternostným vplyvom
  Vynikajúca na použitie vnútri i vonku 
  Trvalá elasticita

u

u

u

u

u

u
u

- Báza: acetoxy – kyslý
- Tvorba povrchovej šupky:      

15 – 25 min pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos� 
- Rýchlos� vytvrdnutia : cca 2,0 mm po 
  24 hodinách pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Modul �ažnosti pri 100 % natiahnutí    
  0,35 Mpa
- Pohybová prispôsobivos�: ±20 %
- Tvrdos� pod¾a Shora A: cca 20
- Tepelná stabilita: -40 °C ÷ +100 °C
- Farby: transparentná, biela, sivá, èierna, 
  hnedá
- Spåòa požiadavky ISO 11600 pre typ F, 
  triedy tmelov 20LM. 

Vlastnosti a parametre produktu: Vlastnosti a parametre produktu:

Silikón s fungicídmi na aplikácie 
v miestnostiach s vysokou vlhkos�ou.

Typické  použitie:
  Dilataèné škáry v kúpe¾niach,

     kuchyniach a toaletách 
  Spoje okolo umývadiel, vaní, sprchových

     kútov a kuchynských spotrebièov 
  Stavebné spoje vo vlhkom prostredí

Výhody:
  Ochrana proti vlhkosti a plesniam
  Odolnos� voèi starnutiu a praskaniu
  Po zaschnutí odoláva mnohým èistiacim 

      a dezinfekèným prostriedkom
  Trvalé farby

u

u

u

u
u
u

u

- Báza: acetoxy – kyslý
- Tvorba povrchovej šupky:      
   15 – 25 min pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos� 
- Rýchlos� vytvrdnutia : cca 2,0 mm po 
   24 hodinách pri 23 °C / 50 % rel. vlhkos�
- Modul �ažnosti pri 100 % natiahnutí:    
  0,35 Mpa
- Pohybová prispôsobivos�: ±20 %
- Tvrdos� pod¾a Shore A: cca 20
- Tepelná stabilita: -40 °C ÷ +100 °C
- Farby: transparentná, biela, sivá, èierna, 
  hnedá
- Spåòa požiadavky ISO 11600 pre typ F, 
  triedy tmelov 20LM.

PU pena
Sanitárny 
silikón

Univerzálny 
silikón

2K

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

12600 ml fólia 1152

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

12310 ml kartuša

Ks/Paleta

600 ml fólia 12

1440

1152

NB-10
Neoprénové 
montáž ne lepidlo

Univerzálne lepidlo na báze neoprénu, ktoré sa 
odporúèa pre bežné stavebné materiály pri 
dokonèovacích a renovaèných prácach             
v obytných, kancelárskych a priemyselných 
budovách. Vytvára ve¾mi silný spoj. Nie je 
vhodné pre polystyrén.

Typické  použitie:
  Lepenie dlaždíc, keramických

      obkladaèiek, panelov a dosiek 
      vyrobených z plastov a dreva 

  Montáž kaziet, roziet a ríms z sadry 
      a polyuretánu

Výhody:
  Vysoká pevnos� spoja
  Rýchle a silné poèiatoèné prichytenie
  Nahradzuje klince, skrutky a cvoky
  Trvalo pružný spoj
  Odolné voèi vlhkosti a vysokej teplote
  Ideálne pre interiérové a exteriérové

      aplikácie

u

u

u
u
u
u
u
u

- Výdatnos�: 300 až 450 g/m2 
- Pracovný èas: 5 až 15 min.
- Èas úplného vytvrdnutia: do 72hod.

Vlastnosti a parametre produktu:

SBR RB-20
Tekuté klince 
montáž ne lepidlo

Viacúèelové lepidlo (bez toluénu) na báze živice 
vhodné na spájanie a lepenie typických krycích 
a izolaèných materiálov v stavebníctve a pri 
renováciách. Vykazuje vynikajúcu pri¾navos�     
k drevu, betónu, tehlám, omietke a ïalším 
materiálom.

Typické  použitie:
  Lepenie líšt, panelov a dosiek 

      z polystyrénu a plastu 
  Montáž nábytku, konzol, ríms zo sadry 

      a polyuretánu 
  Inštalácia tepelne a zvukovo izolaèných

      materiálov

Výhody:
  Obsahuje menej agresívne rozpúš�adlá

      (bez toluénu)
  ¼ahká aplikácia
  Excelentná a okamžitá pri¾navos� 

      k väèšine stavebných povrchov
  Tvorí silný, odolný a trvanlivý spoj, 

      po zaschnutí ve¾mi pružný
  Perfektné na použitie vnútri i vonku

u

u

u

u

u
u

u

u

- Výdatnos�: 300 až 500 g/m2
- Pracovný èas: 10 až 15 min
- Èas úplného vytvrdnutia: do 72 hod.

Vlastnosti a parametre produktu:

WB-30
Akrylové 
montáž ne lepidlo

Montážne lepidlo na báze akrylu bez 
rozpúš�adiel urèené na všeobecné použitie pri 
lepení obvyklých stavebných materiálov poèas 
dokonèovacích a renovaèných prác v obytných, 
kancelárskych a priemyselných objektoch.

Typické  použitie:
  Lepenie líšt, panelov, dosiek 

      a dekoraèných prvkov z plastu a dreva 
  Montáž nábytku, konzol, ríms zo sadry 

      a polyuretánu 
  Inštalácia tepelne a zvukovo izolaèných     

      materiálov (vrátane polystyrénu) 
  Lepenie prahov a parapetov

Výhody:
  Ekologický
  Excelentná pri¾navos� k stavebným

      povrchom
  Vynikajúca na použitie vnútri i vonku
  Jednoduchá aplikácia
  Vhodný na polystyrén
  Vode odolný

u

u

u

u

u
u

u
u
u
u

- Výdatnos�: 200 až 400 g/m2
- Pracovný èas: do 15 min    
- Èas úplného vytvrdnutia: do 48 hod.

Vlastnosti a parametre produktu:

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

TECHNOLOGY OF TRUST
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TYTAN 
Professional

STYRO 753

TYTAN 
Professional  

TYTAN 
Professional  

PU lepidlo 
na penový polystyrén

Profesionálne polyuretánové lepidlo urèené 
na upevòovanie vnútornej a vonkajšej 
tepelnej izolácie z penového polystyrénu. V 
porovnaní s rýchlo tuhnúcimi cementovými 
lepidlami je práca s lepidlom Tytan Styro 753: 
¾ahšia, rýchlejšia a pevnejšia. STYRO 753 má 
skúšobný protokol z TZÚS Èeských 
Budìjovíc o pri¾navosti  k podkladu (asfaltová 
lepenka/ perimeter/ OSB doska/ Farmacell), 
pri všetkých spåòa požiadavky ETA 004.

Typické  použitie:
  Upevòovanie vnútornej a vonkajšej

      tepelnej izolácie z penového polystyrénu
  Vyplòovanie medzier medzi izolaènými

      doskami
  Lepenie prieèkového muriva
  Lepenie okenných parapetov 

      a schodových stupòov 

u

u

u
u

2- Výdatnos�: až 10 m  izolaèných dosiek 
  (s dózou 750 ml)
- Teplota prostredia (povrch a vzduch):
  od 0 °C do +30 °C
- Teplota dózy: od +10 °C do +30 °C
- Maximálny èas otvorenia: < 5 min
- Èas na opravu pozície dosky: < 15 min
- Èas vytvrdnutia: < 30 min
- Tepelná vodivos�: 0,036 W/mK
- Certifikát použitia v ETICS: 
  IAT-15-7493/2008

Vlastnosti a parametre produktu:

Profesionálna PU pišto¾ová pena urèená      
na spájanie v miestach, ktoré vyžadujú 
odolnos� voèi ohòu – poskytuje vynikajúce 
tesnenie proti dymu a plynu.
Ohòovzdorná

Typické  použitie:
  Profesionálna inštalácia okien a dverí 
  Vyplòovanie a tesnenie proti dymu 

      a plynom v miestach, kde je vyžadovaná 
      odolnos� voèi ohòu

Výhody:
  B1 ohòovzdornos� 

      (DIN4102 a EI 120 EN13501-2) *** 
  Výdatnos�: do 42 l (ve¾kos� dózy 1 000 ml)
  Nový ventil viac odolný voèi upchávaniu 

      a unikaniu plynu

u
u

u

u
u

- Rezate¾nos�: od 25 do 35 min.
- Teplota prostredia: od +10 °C do +30 °C
- Teplota dózy: od +10 °C do +30 °C
- Dobrá tepelná a zvuková izolácia
- Ochráni pred plesòou a vlhkos�ou
- Žiadne emisie CFC a HCFC
- Neobsahuje hnací plyn LPG
- Skladovate¾nos�: 18 mesiacov
- Vyrobené v súlade s ISO 9001, 
  spåòa požiadavky: EN ISO 845, GIN 4102, 
  DIN 53428, DIN 53455, DIN 53421, 
  DIN 53422 a DIN 52612.

B1
PU pena 
piš toľ ová 

Vlastnosti a parametre produktu:

PU pena 
piš toľ ová

Inovatívna PU pišto¾ová pena poskytuje 
vynikajúcu pri¾navos� k PVC a ïalším hladkým 
povrchom. Nízkotlakové zloženie zamedzuje 
deformácii profilov okien a dverí.
Nízkotlakové zloženie

Typické  použitie:
  Profesionálna inštalácia okenných 

      a dverných rámov z PVC 
  Zvuková a tepelná izolácia

Výhody:
  Vynikajúca pri¾navos� k povrchom z PVC
  Nízkotlakové zloženie 

      (zabraòuje deformáciám)
  Výdatnos�: do 50 l (ve¾kos� dózy 1 000 ml)
  Nový ventil viac odolný voèi upchávaniu 

      a unikaniu plynu

u

u

u
u

u
u

- Rezate¾nos�: od 35 do 40 min.
- Teplota prostredia: od 0 °C do +30 °C
- Teplota dózy: od 0 °C do +30 °C
- Dobrá tepelná a zvuková izolácia
- Ochráni pred plesòou a vlhkos�ou
- Žiadne emisie CFC a HCFC
- Skladovate¾nos�: 18 mesiacov
- Vyrobené v súlade s ISO 9001, 
  spåòa požiadavky: EN ISO 845, GIN 4102, 
  DIN 53428, DIN 53455, DIN 53421, 
  DIN 53422 a DIN 52612.

Vlastnosti a parametre produktu:

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 6241000ml/750ml 
dóza

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 6241000ml/750ml 
dóza

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 6241000ml/750ml 
dóza

TYTAN TYTAN 
Professional 

Lepidlo na báze syntetického kauèuku a živíc 
urèené na priame použitie vhodné na 
inštaláciu zrkadiel. 
 
Typické  použitie: 

Upevòovanie, lepenie dekoratívnych 
      a mozaikových zrkadiel k všetkým
      typom obvyklých stavebných
      povrchov, ako sú: betón, tehly, drevo, 
      sadrokartón, keramická dlažba 
      a polystyrén 

Výhody:
Nespôsobuje koróziu zrkadiel
Dobrá sila spoja
Tvorí trvale pružný a odolný spoj
Odoláva vlhkosti
Obsahuje menej agresívne rozpúš�adlá

      (bez toluénu)

u 

u 
u 
u 
u 
u 

- Výdatnos�: 300 až 500 g/m2
- Pracovný èas: 10 min až 20 min
- Èas úplného vytvrdnutia: do 72 hod.

Vlastnosti a parametre produktu:

Montáž ne lepidlo 
na zrkadlá

- Výdatnos�: 400 až 800 g/m2
- Pracovný èas: 10 min
- Èas úplného vytvrdnutia: do 48 hod.

Vlastnosti a parametre produktu:

Rýchlo schnúce lepidlo na báze akrylovej 
disperzie vhodné na lepenie obkladaèiek           
a dlažby na všetky typy poréznych povrchov, 
ako je tradièná sadrová malta, cement, 
lepenka, betón, drevo, tehly a ïalšie. Na 
použitie v interiéroch. 

Typické  použitie:
   Lepenie keramických obkladaèiek 

       a dlaždíc, skla, pieskovca a terakoty 
   Lepenie kameninových dlaždíc,

       sklenených predmetov a keramiky

Výhody:
  Ekologický
  Vysoká prvotná sila spoja
  Nesteká z vertikálnych povrchov
  Odoláva vlhkosti
  Odoláva malým vibráciám

u

u

u
u
u
u
u

TYTAN 
Professional 

TYTAN 
Professional  

Jednozložkové polyuretánové stavebné lepidlo 
vhodné na lepenie dreva pri stavbách a pri 
tesárskej práci. Poskytuje vynikajúcu pri¾navos� 
k väèšine stavebných povrchov, ako sú: drevo, 
betón, tehly, keramika, prírodný kameò, dlažba 
alebo plast. 

Typické  použitie:
  Ukotvenie v stavebníctve 
  Lepenie sadrokartónu, obkladových 

      a izolaèných dosiek a ïalších materiálov

Výhody:
  Ve¾mi silný spoj
  Vode odolný, odoláva vysokým i nízkym

      teplotám, odoláva poveternostným
      vplyvom

  Vynikajúca na použitie vnútri i vonku
  Vhodný na montáž tepelnej a zvukovej

      izolácie
  Jednoduchá aplikácia

u
u

u
u

u
u

u

- Výdatnos�: 400 až 700 g/m2
- Pracovný èas: 6 až 10 min
- Èas úplného vytvrdnutia: do 48 hod.

Pulyuretánové 
stavebné lepidlo

Vlastnosti a parametre produktu:

PB-40WB-50
Montáž ne lepidlo 
na  obklady a dlaž by

RB-60

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

TECHNOLOGY OF TRUST

***
       Hannover a Est Cert Tallin
Všetky parametre merané v súlade s vnútornými 
normami skupiny Selena pri 23 °C/ RH 50 %.

 Certifikované inštitúciami MPA BAU    

Všetky parametre merané v súlade s vnútornými 
normami skupiny Selena pri 23 °C/ RH 50 %.

PVC
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- Rezate¾nos�: od 50 do 60 min.
- Teplota prostredia: od -10 °C do +30 °C
- Teplota dózy: od +10 °C do +30 °C
- Absorpcia vody (do 24 hod.): ≤2,5 %
- Ochráni pred plesòou a vlhkos�ou
- Žiadne emisie CFC a HCFC
- Skladovate¾nos�: 12 mesiacov
- Vyrobené v súlade s ISO 9001, 
   spåòa požiadavky: EN ISO 845, 
   GIN 4102, DIN 53428, DIN 53455, 
   DIN 53421, DIN 53422 a DIN 52612.

Vlastnosti a parametre produktu:

Zimná PU pišto¾ová pena profesionálnej kvality 
so zvýšenou výdatnos�ou, vynikajúcou 
štruktúrou a najlepším pomerom ceny a kvality. 
Zvýšená výdatnos� – až 55 litrov 

Typické  použitie:
   Profesionálna inštalácia dverí a okien 
   Vyplòovanie medzier 
   Zvuková a tepelná izolácia 
   Spájanie rámových konštrukcií 

      pri nízkych teplotách.

Výhody:
   Poèas aplikácie sa neuvo¾òuje MDI*
   Výdatnos�: 48 až 55 l
   Nový ventil viac odolný voèi upchávaniu 

      a unikaniu plynu

TYTAN 
Professional O2  

Zimná PU pena 
piš toľ ová

TYTAN 
Professional O2  

STD

TYTAN 
Professional O2  

GUN

Profesionálna PU pišto¾ová pena s najlepším 
pomerom ceny a kvality. Efektívna, vhodná na 
široký okruh použitia i pri nízkych teplotách.
Zloženie pre nízke teploty
 
Typické  použitie:

   Profesionálna inštalácia okien a dverí 
   Vyplòovanie medzier 
   Zvuková a tepelná izolácia 
   Spájanie rámových konštrukcií 

     pri nízkych teplotách

Výhody:
  Poèas aplikácie sa neuvo¾òuje MDI*
  Výdatnos�: 36 až 45 l
  Nový ventil viac odolný voèi upchávaniu 

     a unikaniu plynu

- Rezate¾nos�: od 40 do 50 min.
- Teplota prostredia: od -10 °C do +30 °C
- Teplota dózy: od +10 °C do +30 °C
- Absorpcia vody (do 24 hod.): ≤2,5 %
- Výborné tepelné a akustické izolaèné 
  vlastnosti
- Ochráni pred plesòou a vlhkos�ou
- Žiadne emisie CFC a HCFC
- Skladovate¾nos�: 12 mesiacov
- Vyrobené v súlade s ISO 9001, 
   spåòa požiadavky: EN ISO 845, 
   GIN 4102, DIN 53428, DIN 53455, 
   DIN 53421, DIN 53422 a DIN 52612.

Vlastnosti a parametre produktu: Vlastnosti a parametre produktu:

PU trubièková zimná pena profesionálnej 
kvality s najlepším pomerom ceny a kvality. 
Vynikajúce riešenie na nešpecializované 
tmeliace aplikácie pri nízkych teplotách. 

Typické  použitie:
   Inštalácia okien a dverí 
   Vyplòovanie medzier 
   Zvuková a tepelná izolácia 
   Spájanie rámových konštrukcií 

     pri nízkych teplotách

Výhody:
  Poèas aplikácie sa neuvo¾òuje MDI*
  Výdatnos�: 36 až 45 l 

     (ve¾kos� dózy 1 000 ml) **
  Nový ventil viac odolný voèi upchávaniu 

     a unikaniu plynu

- Rezate¾nos�: od 50 do 60 min.
- Teplota prostredia: od -10 °C do +30 °C
- Teplota dózy: od +10 °C do +30 °C
- Absorpcia vody (do 24 hod.): ≤2,5 %
- Zvýšená tepelná a zvuková izolácia
- Ochráni pred plesòou a vlhkos�ou
- Žiadne emisie CFC a HCFC
- Skladovate¾nos�: 12 mesiacov
- Vyrobené v súlade s ISO 9001, 
   spåòa požiadavky: EN ISO 845, 
   GIN 4102, DIN 53428, DIN 53455, 
   DIN 53421, DIN 53422 a DIN 52612.

Zimná PU pena
trubič ková

EUROMAX 
Zimná PU pena 
piš toľ ová

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 6241000ml/820ml 
dóza

*    certifikované SP Provning Forskning 
      Swedish Institute – správa è. F603923
Všetky parametre merané v súlade s vnútornými 
normami skupiny Selena pri 23 °C/ RH 50 %.

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 6241000ml/750ml 
dóza

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

12 6241000ml/750ml 
dóza

*  certifikované SP Provning Forskning 
    Swedish Institute – správa è. F603923
Všetky parametre merané v súlade s vnútornými 
normami skupiny Selena pri 23 °C/ RH 50 %.

Ks/Paleta

*  certifikované SP Provning Forskning 
    Swedish Institute – správa è. F603923
Všetky parametre merané v súlade s vnútornými 
normami skupiny Selena pri 23 °C/ RH 50 %.

TYTAN 
Professional  

TYTAN 
Professional  

- Výdatnos�: 200 až 300 g/m2
- Pracovný èas: 15 až 25 min
- Èas úplného vytvrdnutia: do 72 hod.

Univerzálne 
kontaktné lepidlo

Vlastnosti a parametre produktu:

Ohňovzdorný prípravok 
na ochranu dreva

Na ochranu dreva a drevených produktov proti 
ohòu, hmyzu, hubám a plesniam. Na použitie    
v interiéroch; je možné použi� i vonku, ale 
povrch je potrebné následne ochráni� 
hydrofobickým produktom. 
4-funkèná ochrana: proti ohòu, hmyzu, 
hubám a plesniam.

Typické  použitie:
  Všetky typy stavebného dreva
  Riziková trieda dreva 1 a 2 (interiér)

Výhody:
  Reakcia na oheò trieda “C” pod¾a EN-13501

      (testová správa od Institute of Building
      Technology ITB)

  Zabraòuje tiež biologickému rozkladu
  Vysoká výdatnos�: 1 kg / 5 m2

u
u

u

u
u

- Koncentrát 1:4
- Interiérové použitie
- Skladovate¾nos�: 36 mesiacov
- Farby: transparentná, èervená, zelená
- Vyrobené v súlade s ISO 9001. Spåòa
   požiadavky Building Technology Institute
   vo Varšave, Institute of Natural Fibers 
   v Poznani

Vlastnosti a parametre produktu:

TYTAN 
Professional

Montáž ne lepidlo 
na  polystyrén

Lepidlo pripravené k hotovému použitiu na báze 
akrylátovej emulzie, odporúèané pre lepenie 
¾ahlých polyuretánových a polystyrénových 
prvkov. Výrobok má dobrú pri¾navos�                
k mnohých stavebným a dokonèovacím 
materiálom, ako je betón, sadra, tehla, kameò a 
suché murivo. 

Typické  použitie:
  Lepenie akustických a tepelno-izolaèných

     materiálov, napr. lisovaného a porézneho
     penového polystyrénu, dreva, struskovej
     a sklenej vaty 

  Montáž tepelno-izolaèných stien,
      polystyrénových obložení a iných ¾ahkých
      dekoratívnych prvkov

Výhody:
  Ekologické
  Ideálne pre interiérové a exteriérové

      aplikácie
  Jednoduchá aplikácia
  Vodotesné
  Nehor¾avé

u

u

u
u

u
u
u

- Výdatnos�: 200 až 400 g/m2
- Pracovný èas: 10 až 15 min
- Èas úplného vytvrdnutia: do 48 hod.

Vlastnosti a parametre produktu:

SB 11

Lepidlo na báze neoprénu, ktoré sa odporúèa 
pre viaceré aplikácie v stavebníctve a bytovej 
výstavbe.

Typické  použitie:
  Vynikajúca pri¾navos� k väèšine

      stavebných povrchov 
  Trvale pružný spoj 
  Odolnos� voèi vode a starnutiu
  Použitie v exteriéri aj interiéri
  Jednoduchá aplikácia

Výhody:
  Vynikajúca pri¾navos� k väèšine

      stavebných povrchov 
  Trvale pružný spoj 
  Odolnos� voèi vode a starnutiu
  Použitie v exteriéri aj interiéri
  Jednoduchá aplikácia

u

u
u
u
u

u

u
u
u
u

4F WB-70

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 1440310 ml kartuša

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

80 1920200 ml plechovka

24 720800 ml plechovka

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

- 4321 kg vedierko

5 kg vedierko 108-

20 kg vedierko - 24

TECHNOLOGY OF TRUST
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TYTAN 
Professional O2  

LEXY60/40/20 

TYTAN 
Professional O2  

STD 

TYTAN 
Professional O2  

65
PU pena 
trubič ková

PU pena 
trubič ková

Inovatívna PU trubièková pena s vlastnos�ami 
pišto¾ovej peny. Poskytuje vysokú výdatnos� 
a vynikajúcu štruktúru peny vïaka použitiu 
dômyselného technického riešenia.  
Vysoká výdatnos� – až 60 litrov peny 

Typické  použitie:
  Inštalácia okien a dverí 
  Zvuková a tepelná izolácia 
  Vyplòovanie a lepenie škár, prasklín a dier

Výhody:
  Poèas aplikácie sa neuvo¾òuje MDI*
  Výdatnos�: 56 až 60 l 

      (ve¾kos� dózy 1 000 ml)
      36 až 40 l (ve¾kos� dózy 650 ml)
      18 až 20 l (ve¾kos� dózy 405 ml)

  NÍZKOEXPANZNÁ 
     (zabraòuje deformáciám)

  Nový ventil viac odolný voèi upchávaniu 
     a unikaniu plynu

u
u
u

u
u

u

u

- Rezate¾nos�: od 30 do 45 min.
- Teplota prostredia: od 0 °C do +30 °C
- Teplota dózy: od 0 °C do +30 °C
- Absorpcia vody (do 24 hod.): ≤1,5 %
- Výborné tepelné a akustické izolaèné 
  vlastnosti
- Ochráni pred plesòou a vlhkos�ou
- Žiadne emisie CFC a HCFC
- Skladovate¾nos�: 18 mesiacov
- Vyrobené v súlade s ISO 9001, 
  spåòa požiadavky: EN ISO 845, GIN 4102, 
  DIN 53428, DIN 53455, DIN 53421, 
  DIN 53422 a DIN 52612.
*    certifikované SP Provning Forskning Swedish 
Institute – správa è. P7 05327 C
Všetky parametre merané v súlade s vnútornými 
normami skupiny Selena pri 23 °C/ RH 50 %.

Vlastnosti a parametre produktu:

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 6241000ml/830 ml  
dóza

12 780650ml/530 ml  
dóza

12 936405ml/340 ml  
dóza

- Rezate¾nos�: od 30 do 45 min.
- Teplota prostredia: od 0 °C do +30 °C
- Teplota dózy: od 0 °C do +30 °C
- Absorpcia vody (do 24 hod.): ≤1,5 %
- Výborné tepelné a akustické izolaèné 
  vlastnosti
- Ochráni pred plesòou a vlhkos�ou
- Žiadne emisie CFC a HCFC
- Skladovate¾nos�: 18 mesiacov
- Vyrobené v súlade s ISO 9001, 
  spåòa požiadavky: EN ISO 845, GIN 4102, 
  DIN 53428, DIN 53455, DIN 53421, 

Vlastnosti a parametre produktu:

PU trubièková pena profesionálnej kvality s 
najlepším pomerom ceny a kvality. Vynikajúce 
riešenie na všetky nešpecializované tmeliace 
aplikácie.
Najlepší výkon

Typické  použitie:
  Inštalácia dverí a okien 
  Vyplòovanie medzier 
  Zvuková a tepelná izolácia 
  Spájanie rámových konštrukcií

Výhody:
  Poèas aplikácie sa neuvo¾òuje MDI*
  Výdatnos�: 36 až 42 l 

     (ve¾kos� dózy 1 000 ml)
     22 až 28 l (ve¾kos� dózy 650 ml)
     14 až 16 l (ve¾kos� dózy 405 ml)

  Nárast objemu (post-expanzia): 
     200 až 230 %

  Nový ventil viac odolný voèi upchávaniu 
      a unikaniu plynu

u
u
u
u

u
u

u

u

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 6241000ml/750ml 
dóza

*    certifikované SP Provning Forskning Swedish 
Institute – správa è. F603923
Všetky parametre merané v súlade s vnútornými 
normami skupiny Selena pri 23 °C/ RH 50 %.

Zimná PU pena
piš toľ ová

- Rezate¾nos�: od 20 do 30 min.**
- Teplota prostredia: od -10 °C do +30 °C 
- Teplota dózy: od -5 °C do +30 °C
- Absorpcia vody (do 24 hod.): ≤1,5 %
- Výborná tepelná izolácia
- Ochráni pred plesòou a vlhkos�ou
- Žiadne emisie CFC a HCFC
- Skladovate¾nos�: 12 mesiacov
- Vyrobené v súlade s ISO 9001, 
  spåòa požiadavky: EN ISO 845, GIN 4102, 
  DIN 53428, DIN 53455, DIN 53421, 
  DIN 53422 a DIN 52612.

Vlastnosti a parametre produktu:

Vysoko kvalitná PU pišto¾ová pena so 
zvýšenou výdatnos�ou, nízkou post                
- expanziou a vynikajúcou zvukovou izoláciou. 
Vhodná na profesionálne použitie poèas 
zimnej sezóny pri teplote prostredia od -10 °C. 
Až 65 litrov peny 

Typické  použitie:
  Profesionálne inštalácie okien a dverí 
  Zvuková a tepelná izolácia 
  Vyplòovanie a lepenie škár, prasklín 

     a medzier pri nízkych teplotách

Výhody:
  Poèas aplikácie sa neuvo¾òuje MDI*
  Výdatnos�: 55 až 65 l 

     (ve¾kos� dózy 1 000 ml)
  Zvuková izolácia: až 61 dB**
  NÍZKOEXPANZNÁ 

     (zabraòuje deformáciám)
  Nový ventil viac odolný voèi upchávaniu 

      a unikaniu plynu

u
u
u

u
u

u
u

u

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 6241000ml/750ml 
dóza

*    certifikované SP Provning Forskning Swedish 
      Institute – správa è. P705327B
**  certifikované ITF Rosenheim – test report 
      167 33880e
Všetky parametre merané v súlade s vnútornými 
normami skupiny Selena pri 23 °C/ RH 50 %.

- Akrylové lepidlo
- Skladovate¾nos�: 12 mesiacov

Vlastnosti a parametre produktu:

Jednostranná lepiaca páska na báze alu 
nástreku na polypropylénovú fóliu vhodná na 
rôzne technické aplikácie v domácnostiach, 
priemysle a automobilovom sektore. 
Vysoko elastická páska na báze alu nástreku 
na polypropylénovú fóliu

Typické  použitie:
  Tesnenie izolaèných materiálov, spojov 

      vo ventilaèných a klimatizaèných
      systémoch 

  oprava a obnova dekoraèných
      hliníkových prvkov

Výhody:
  Vynikajúca na utesnenie spojov medzi

      izolaènými materiálmi vo ventilaèných 
      a klimatizaèných systémoch

  Vhodná na opravu a obnovu
      dekoratívnych prvkov z hliníka

  Vynikajúca pružnos�
  Na priame použitie
  Jednoduchá aplikácia

u

u

u

u

u
u
u

TYTAN 
Professional 

Hliníková páska

TYTAN TYTAN 

Typické  použitie:
  Utesòovanie izolaèných materiálov,

      spojov ventilaèných a klimatizaèných
      rozvodov 

  Oprava a obnova dekoratívnych prvkov 
      z hliníka

u

u

- Báza: èistá hliníková páska
- Akrylové lepidlo
- Skladovate¾nos�: 12 mesiacov

Vlastnosti a parametre produktu: Vlastnosti a parametre produktu:

Jednostranná lepiaca páska na báze fliseliny 
urèená na zakrývanie a opravu prasklín a rýh 
na stenách a stropoch pred ma¾ovaním alebo 
tapetovaním. Pásku je možné natiera� alebo 
zakry� tapetou ihneï po aplikácii.
Na zakrývanie a opravu prasklín a rýh          
v omietke 

Typické  použitie:
  Zakrývanie a oprava prasklín a rýh 

      na stenách a stropoch pred ma¾ovaním
      alebo tapetovaním

Výhody:
  Zabraòuje vzniku prasklín a rýh
  Po prekrytí náterom alebo tapetou 

      je nevidite¾ná
  Je možné natiera� alebo zakry� tapetou

      ihneï po aplikácii
  Rýchla a jednoduchá aplikácia

u

u
u

u

u

- Báza: fliselina
- Lepidlo: rýchloschnúce
- Skladovate¾nos�: 12 mesiacov

Páska 
proti prasklinámHliníková páska

PP
Professional Professional 

Lepiaca páska na báze hladkého hliníka 
vhodná na utesòovanie spojov izolaèných 
materiálov (ventilaèné, klimatizaèné a tepelné 
rozvody). Vhodná je tiež na opravu 
dekoraèných prvkov z hliníka.
100 % hliníková páska
 

Výhody:
  Èistá hliníková páska – vynikajúca 

     na aplikácie s ve¾kými teplotnými výkyvmi
  Poskytuje vynikajúcu ochranu pred

      olejom, mastnotou, vodou a parou
  Použitie vonku i vnútri
  Ve¾mi dobrá pri¾navos� k povrchom
  Odoláva starnutiu
  Na priame použitie
  Jednoduchá aplikácia

u

u

u
u
u
u
u

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

96 575050 mm * 
50 m. kotúè

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

48 mm 
× 10 m

48 mm 
× 10 m

48 mm 
× 10 m kotúè

48 mm 
× 50 m kotúè

48 mm 
× 50 m

48 mm 
× 50 m

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

36 259250 mm * 
10 m kotúè

TECHNOLOGY OF TRUST
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- Rezate¾nos�: od 15 do 30 min.
- Teplota prostredia: od +5 °C do +30 °C 
- Teplota dózy: od +10 °C do +30 °C
- Absorpcia vody (do 24 hod.): ≤1,5 %
- Výborná tepelná izolácia
- Ochráni pred plesòou a vlhkos�ou
- Žiadne emisie CFC a HCFC
- Skladovate¾nos�: 18 mesiacov

Vlastnosti a parametre produktu:

Prvá PU pišto¾ová pena na svete s najvyššou 
výdatnos�ou na trhu – až 65 l – a s najnižšou 
post-expanziou. Navyše vykazuje vynikajúce 
zvukovo-izolaèné vlastnosti.
 Až 65 litrov peny 

Typické  použitie:
  Profesionálna inštalácia okien a dverí 
  Zvuková a tepelná izolácia 
  Vyplòovanie a lepenie škár, prasklín 

      a medzier

Výhody:
  Poèas aplikácie sa neuvo¾òuje MDI*
  Výdatnos�: 55 až 65 l 

     (dóza s obsahom 1 000 ml)
  Zvuková izolácia: až 61 dB**
  NÍZKOEXPANZNÁ 

     (zabraòuje deformáciám)
  Nový ventil viac odolný voèi upchávaniu 

     a unikaniu plynu

u
u
u

u
u

u
u

u

TYTAN 
Professional O2  

65
PU pena 
piš toľ ová  

TYTAN 
Professional O2  

GUN

TYTAN 
Professional O2  

EUROMAX 
PU pena 
piš toľ ová 

PU pišto¾ová pena profesionálnej kvality 
so zvýšenou výdatnos�ou, vynikajúcou 
štruktúrou a najlepším pomerom ceny a kvality.
Zvýšená výdatnos� – až 55 litrov 

Typické  použitie:
  Profesionálna inštalácia okien a dverí 
  Vyplòovanie medzier 
  Zvuková a tepelná izolácia 
  Spájanie rámových konštrukcií

Výhody:
  Poèas aplikácie sa neuvo¾òuje MDI*
  Výdatnos�: 48 až 55 l
  Nový ventil viac odolný voèi upchávaniu 

      a unikaniu plynu

u
u
u
u

u
u
u

- Rezate¾nos�: od 30 do 40 min.
- Teplota prostredia: od +5 °C do +30 °C
- Teplota dózy: od +15 °C do +30 °C
- Absorpcia vody (do 24 hod.): ≤2,5 %
- Ochráni pred plesòou a vlhkos�ou
- Žiadne emisie CFC a HCFC
- Skladovate¾nos�: 12 mesiacov
- Vyrobené v súlade s ISO 9001, 
  spåòa požiadavky: EN ISO 845, 
  GIN 4102, DIN 53428, DIN 53455, 
  DIN 53421, DIN 53422 a DIN 52612.

Vlastnosti a parametre produktu: Vlastnosti a parametre produktu:

Profesionálna PU pišto¾ová pena s najlepším 
pomerom ceny a kvality. Výhodná, vhodná    
na široký okruh aplikácií.
Precízna aplikácia 

Typické  použitie:
  Profesionálna inštalácia okien a dverí 
  Vyplòovanie medzier 
  Zvuková a tepelná izolácia 
  Spájanie rámových konštrukcií

Výhody:
  Poèas aplikácie sa neuvo¾òuje MDI*
  Výdatnos�: 48 až 55 l
  Nový ventil viac odolný voèi upchávaniu 

      a unikaniu plynu

u
u
u
u

u
u
u

*  certifikované SP Provning Forskning 
    Swedish Institute – správa è. F603923
Všetky parametre merané v súlade s vnútornými 
normami skupiny Selena pri 23 °C/ RH 50 %.

- Rezate¾nos�: od 30 do 40 min.
- Teplota prostredia: od +5 °C do +30 °C
- Teplota dózy: od +15 °C do +30 °C
- Absorpcia vody (do 24 hod.): ≤2,5 %
- Výborné tepelné a akustické izolaèné 
  vlastno sti
- Ochráni pred plesòou a vlhkos�ou
- Žiadne emisie CFC a HCFC
- Skladovate¾nos�: 12 mesiacov
- Vyrobené v súlade s ISO 9001, 
   spåòa požiadavky: EN ISO 845, 
   GIN 4102, DIN 53428, DIN 53455, 
   DIN 53421, DIN 53422 a DIN 52612.

PU pena 
piš toľ ová

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 6241000ml/870 ml  
dóza

*    certifikované SP Provning Forskning 
      Swedish Institute – správa è. P705327B
**  certifikované ITF Rosenheim - test 
      report 167 33880e
Všetky parametre merané v súlade s vnútornými 
normami skupiny Selena pri 23 °C/ RH 50 %.

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 6241000ml/820 ml  
dóza

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

12 6241000ml/750ml 
dóza

Ks/Paleta

TYTAN 
Professional 

TYTAN TYTAN 

Therm+ FI 
Kúpeľ ňová 
páska

Streč ová páska 
exteríér

¼ahko aplikovate¾ná jednostranná lepiaca 
páska vhodná na dekoratívne lepenie hrán 
sprchových kútov, vaní a umývadiel. Pružný 
plastový pruh s lepidlom sa skvele hodí na 
ochranu nových i existujúcich inštalácií proti 
vode. Zais�uje úh¾adný vzh¾ad, zatia¾ èo strana 
s lepidlom prináša skvelú pri¾navos�.
Dekoratívne vodotesné tesnenie 

Typické  použitie:
  Lepenie hrán sprchových kútov, 

      vaní a umývadiel

Výhody:
  Dokonalá pri¾navos�
  Odoláva plesniam
  Nepraská, nezmrš�uje sa a nevysychá
  Zais�uje vodotesný spoj
  Jednoducho pritlaète na miesto 

      – Jednoduchá aplikácia
  Poskytuje pekný a úh¾adný vzh¾ad
  Na priame použitie
  Jednoduché èistenie

u

u
u
u
u
u

u
u
u

- Pružný prúžkový profil s lepidlom na jednej
   strane
- Skladovate¾nos�: 12 mesiacov

Vlastnosti a parametre produktu:

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

36 2160
22 mm * 

3,35 m kotúè

20 1200
38 mm * 

3,35 m kotúè

Páska je navrhnutá ako vonkajšia strana 
ochrany škáry systému Tytan Therm+. Jej 
funkcia spoèíva v ochrane Pu peny v škáre 
pred pôsobením vplyvov poèasia a ïalej 
potom, vzh¾adom na minimálnu hodnotu sd 
faktora 0,05 m, umožòuje prípadnej vlhkosti 
v škáre bezodporový transfer mimo oblasti 
škáry a zais�uje tým udržanie maximálnych 
izolaèných vlastností PU peny v škáre. 

Typické  použitie:
  Vonkajšia strana ochrany škáry systému    

      Tytan Therm+.

Výhody:
  Maximálna ochrana PU peny pred

      vplyvmi poèasia,
  Páska je streèová – nemusí s¹ riasi�,
  4 šírky pásky 50/75/100 a 150 mm 

      pre ideálnu vo¾bu pod¾a každej situácie,
  FA páska je vo vyhotovení s/bez butylu 

      pre individuálnu vo¾bu nalepenia 
      na ostenie,

  Vïaka flísovému povrchu je páska ¾ahko
      omietnute¾ná

u

u

u
u

u

u

Streč ová páska 
interíér

Páska je navrhnutá ako vnútorná strana 
ochrany škáry systému Tytan Therm+. Sd 
faktor 65 m je optimálny na vytvorenie bariéry 
prestupu vlhkosti do škáry a tým chráni 
tepelný izolant – PU penu a zais�uje udržanie 
jej izolaèných vlastností na maximálnej 
úrovni. 

Typické  použitie:
  Vnútorná strana ochrany škáry systému

      Tytan Therm+.

Výhody:
  Maximálna ochrana proti prestupu

      vlhkosti do škáry, vïaka sd-faktoru 65 m.
  Páska je streèová – nemusí s¹ riasi�
  4 šírky pásky 50/75/100 a 150 mm 

      pre ideálnu vo¾bu pod¾a každej situácie
  FI páska je vo vyhotovení s/bez butylu 

      pre individuálnu vo¾bu nalepenia 
      na ostenie

  Vïaka flísovému povrchu je páska ¾ahko
      omietnute¾ná

u

u

u
u

u

u

Therm+ FA

TECHNOLOGY OF TRUSTTECHNOLOGY OF TRUST

Professional Professional 

- sd-faktor 0,05 m pre bezodporový transfer
  vlhkosti mimo škáry,
- Verzia bez butylu sa lepí pomocou
  špeciálneho lepidla Dicht kleber ´F´ 
  – i na vlhké podklady
- Biela farba pre ¾ahké rozoznanie 
  a elimináciu zámeny s vnútornou FI
  páskou

Vlastnosti a parametre produktu:

- sd-faktoru 65 m  pre maximálnu ochranu
  proti prestupu vlhkosti do škáry
- Verzia bez butylu sa lepí pomocou
  špeciálneho lepidla Dicht kleber ´F´ 
  – i na vlhké podklady
- Ružová farba pre ¾ahké rozoznanie 
  a elimináciu zámeny s vonkajšou FA
  páskou

Vlastnosti a parametre produktu:
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Jednou z najnovších inovácií je nová generácia 
polyuretánových pien TYTAN Professional O , ktorá je 2

šetrnejšia k užívate¾ovi i k životnému prostrediu. 
Produkty Tytan O  boli vytvorené pomocou novej 2

technológie a poèas aplikácie sa neuvo¾òujú škodlivé 
látky MDI (izokyanáty). PU peny radu Tytan O  sú 2

certifikované švédskym inštitútom SP Provning 
Forskning Insitute, a disponujú skúšobným protokolom 
zo Zdravotného ústavu v Ústí nad Labem, ktorý potvrdil 
údaje zo Švédska. Po uvedení produktov Tytan O         2

na trh, Selena svojím zákazníkom ponúka úplne novú 
úroveò bezpeènosti – triedu O .2

TYTAN PROFESSIONAL je znaèka urèená pre 
stavebných dodávate¾ov a profesionálnych užívate¾ov, 
ktorá ponúka širokú škálu produktov najvyššej kvality     
i ucelené systémové riešenia. 

Široká škála bežne používaných 
i vysoko špecializovaných produktov

Svetové inovácie v PU penách, tmeloch 
a montážnych lepidlách

Trvalá vysoká kvalita certifikovaná ISO 9001

Testovanie produktov vykonávané pod¾a 
najprísnejších medzinárodných noriem: 
ISO, DIN, ASTM 

PRODUKTY 

PRE PROFESIONÁLNYCH 

UŽ ÍVATEĽ OV

Š p e c i á l n e ,  j e d n o s t r a n n e  l e p i a c e ,  
skomprimované pásky na báze PU peny 
a akrylátovej disperzie. Pásky BG1 a BG2 sú 
obzvláš� vhodné pri použití v systéme 
ochrany škár Tytan Therm+ pri montáži 
rámov okien a dverí z vonkajšej strany 
v situácii lomeného ostenia. Páska HBD je 
vhodná na vyplòovanie škár prevažne 
v interiéri. 

Typické  použitie:
  Vonkajšia strana ochrany škáry systému

      Tytan Therm+ a vyplòovanie škár.

Výhody:
  Najširšia ponuka rozmerov na trhu,
  ¼ahké použitie
  Na použitie v interiéroch i exteriéroch 

u

u
u
u

TYTAN TYTAN TYTAN 

- Teplota pri aplikácii: od +5 C do +25 C
- Èas vyschnutia prvej vrstvy: min. 6 hod.
- Èas úplného vytvrdnutia náteru: 
  min. 24 hod.
- Minimálna hrúbka náteru: 1,5 mm
- Lepenie keramických dlaždíc: 
  po min. 24 hod.

° °

Vlastnosti a parametre produktu: Vlastnosti a parametre produktu:

Fungicídny prípravok TYTAN PROFESSIONAL 
FG-1 je bezchlórový, úèinný roztok pre 
odstraòovanie plesòovitých húb a plesní.

Typické  použitie:
  Prípravok možno použi� na steny, sadrové

      omietky a drevo, ako aj na nátery farieb,
      lepidiel a emulzií.

  Odporúèa sa pre miesta 
      so zvýšenou/vysokou vlhkos�ou
      (plavárne, kúpe¾ne, práèovne a kuchyne). 

Výhody:
  Potláèa a úèinkuje profylakticky
  Je úèinný dokonca aj na stenách 

      s náterom
  Zachováva farbu náteru 
  Možno ho použi� v interiéri aj exteriéri.

u

u

u
u

u
u

- Konzistencia – kvapalina
- Farba – transparentný
- Úèinnos� (bez odstránenia náterov 
  a mycélia): 1,5 l / m2
- Úèinnos� (s odstránením mycélia):
   0,6 l/m2

Fungicídny 
prípravok

Professional Professional 
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THERM+ 
Predkomprimovaná 
páska BG1/BG2/HBD

HYDROL 1K 
Tekutá lepenka

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 768
0,5l 

rozprašovaè

FG-1 

6 3781,2 kg
kýblik 

1 1444 kg
kýblik 

12 kg
kýblik 1 55

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

Professional 

TECHNOLOGY OF TRUST

- Páska BG1 má zvukovú izoláciu až 48 db
- Páska sa plne prispôsobí profilu škáry 
  a vyplní ju bezo zvyšku
- V systéme Tytan Therm+ sú pásky Bg2
  vhodné na budovy do 25 m, BG potom 
  pre budovy do 100 m.
- Pásky odolávajú vplyvom poèasia

Vlastnosti a parametre produktu:

Chráni pred škodlivým vplyvom vlhkosti        
a teèúcej vody bez vyvinutia hydrostatického 
tlaku. Používa sa na vytvorenie vodotesnej 
elastickej membrány pred nalepením 
keramických dlaždíc.

Typické  použitie:
  Balkóny, terasy, vonkajšie múry, ako 

      aj priestory vystavené doèasnej vlhkosti,
      ako sú: kuchyne, kúpe¾ne, sprchové kúty,
      práèovne, pivnice. 

Výhody:
  Zabezpeèuje vodotesnos� v priestoroch

      vystavených doèasnej vlhkosti
  Vytvára trvale elastickú membránu
  Zakrýva vlasové trhliny podkladu
  Má ve¾mi dobrú pri¾navos�
  Je prípustná pre interné aj externé

     použitie pod keramickými dlaždicami. 
 

u

u

u
u
u
u



TECHNOLOGY OF TRUST

TYTAN Professional Pokrývaèský tmel
TYTAN Professional Klampiarsky tmel
TYTAN Professional Pokrývaèský tmel kauèukový
TYTAN Professional VODA STOP
TYTAN Professional Butylová tesniaca páska na strechy
TYTAN Professional Zosilnená tesniaca páska na strechy
TYTAN Professional Tesniaca páska na strechy

PRODUKTY NA STRECHY 24

34

TYTAN Professional Multi FIX montážne lepidlo
TYTAN Professional Classic FIX montážne lepidlo
TYTAN Professional Hydro FIX montážne lepidlo
TYTAN Professional NB-10 Neoprénové montážne lepidlo
TYTAN Professional SBR RB-20 Tekuté klince montážne lepidlo
TYTAN Professional WB-30 Akrylové montážne lepidlo
TYTAN Professional PB-40 Pulyuretánové stavebné lepidlo
TYTAN Professional WB-50 Montážne lepidlo na  obklady a dlažby
TYTAN Professional RB-60 Montážne lepidlo na zrkadlá
TYTAN Professional WB-75 Montážne lepidlo na  polystyrén
TYTAN Professional SB-11 Univerzálne kontaktné lepidlo

LEPIDLÁ 26

TYTAN Professional 4F Ohòovzdorný prípravok na ochranu dreva

OCHRANA DREVA 30

TYTAN Professional Hliníková páska PP
TYTAN Professional Hliníková páska
TYTAN Professional Páska proti prasklinám
TYTAN Professional Kúpe¾òová páska
TYTAN Professional Therm+ FA Streèová páska exteríér
TYTAN Professional Therm+ FI Streèová páska interíér
TYTAN Professional Therm+ Predkomprimovaná páska BG1/BG2/HBD

PÁSKY 31

TYTAN Professional HYDROL 1K Tekutá lepenka
TYTAN Professional FG-1 Fungicídny prípravok
TYTAN Professional Èistiè PU pien
TYTAN Professional PRO Pišto¾ na PU peny
TYTAN Professional EURO Pišto¾ na PU peny
TYTAN Professional ECO Pišto¾ na PU peny
TYTAN Professional Odstraòovaè silikónu
TYTAN Professional Sada špachtlí na silikón
TYTAN Professional Manuálna aplikaèná pišto¾
TYTAN Professional KENNET Manuálna aplikaèná pišto¾
TYTAN Professional AVON Manuálna aplikaèná pišto¾ 
TYTAN Professional TRENT Pneumatická aplikaèná pišto¾

ŠPECIALITY A PRÍSLUŠENSTVO 33

TYTAN 
Professional 

TYTAN TYTAN 

Č istič  
PU pien

Piš toľ  na 
PU peny

Univerzálny èistiaci prostriedok 
na odstraòovanie nevytvrdnutej 
polyuretánovej peny a lepidla.
Nízky obsah acetónu 

Typické  použitie:
  Èistenie ventilov dóz a pištolí 
  Odstraòovanie nevytvrdenej

      polyuretánovej peny a lepidla 
  Odstraòovanie mastnoty z oce¾ových 

      a sklenených povrchov pred aplikáciou
      peny alebo tmelu

Výhody:
  Neagresívny k PVC a väèšine ostatných

      plastov*
  Rýchly úèinok
  Silné antibakteriálne a fungicídne

      vlastnosti

u
u

u

u

u
u

- Žiadne emisie CFC a HCFC
- Skladovate¾nos�: 36 mesiacov

Vlastnosti a parametre produktu:

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 780650ml/500ml  
dóza

*     pred použitím sa odporúèa testovanie 
       na malej ploche, èi podobnom materiáli 
       pre zamedzenie prípadných škôd
Vyrobené v súlade s ISO 9001

Profesionálna aplikaèná pišto¾, ktorá zais�uje 
najlepší výkon poèas aplikácie PU peny.

Výhody:
  Pevná konštrukcia – kovové telo
  Teflónom pokrytý kôš
  Ekonomická spotreba peny vïaka  

     možnosti urèova� množstvo vytláèanej
     peny

  Elegantný dizajn
  Zabezpeèená spätná skrutka 

     (patentované riešenie)
  Stabilizácia ihly (patentované riešenie)
  Nový vnútorný priemer koša 

      – pre vyššiu produkciu
  Vysoká trvanlivos�

u
u
u

u
u

u
u

u

Profesionálna aplikaèná pišto¾, ktorá zais�uje 
najlepší výkon poèas aplikácie PU peny.

Výhody:
  Pevná konštrukcia
  Jednoduchá údržba
  Inovatívny uzáver pre zamedzenie

      plytvaniu penou
  Riadite¾ný tok peny
  Nový vnútorný priemer koša 

      – pre vyššiu produkciu
  Stredná trvanlivos�

u
u
u

u
u

u

Professional Professional 

Piš toľ  na 
PU peny

EURO

TECHNOLOGY OF TRUST

PRO



OBSAH

TYTAN Professional O  65 PU pena pišto¾ová2

TYTAN Professional O  EUROMAX PU pena pišto¾ová2

TYTAN Professional O  GUN PU pena pišto¾ová2

TYTAN Professional O  LEXY 60/40/20 PU pena pišto¾ová2

TYTAN Professional O  STD PU pena trubièková2

PU PENY 4

TECHNOLOGY OF TRUST

ZIMNÉ PU PENY 6

TYTAN Professional O  65 Zimná PU pena pišto¾ová2

TYTAN Professional O  EUROMAX Zimná PU pena pišto¾ová2

TYTAN Professional O  GUN Zimná PU pena pišto¾ová2

TYTAN Professional O   STD Zimná PU pena trubièková2

ŠPECIÁLNE PU PENY 8

TYTAN Professional STYRO 753 PU lepidlo na penový polystyrén
TYTAN Professional B1 PU pena pišto¾ová 
TYTAN Professional PU pena na PVC pišto¾ová
TYTAN Professional 2K PU pena

SILIKÓNOVÉ TMELY 9

TYTAN Professional Univerzálny silikón
TYTAN Professional Sanitárny silikón
TYTAN Professional Sklenársky silikón
TYTAN Professional Silikón na akváriá
TYTAN Professional Vysokoteplotný silikón
TYTAN Professional Neutrálny silikón 
TYTAN Professional Stavebný silikón
TYTAN Professional Silikón na akrylové vane a PVC
TYTAN Professional RAINBOW Neutrálny silikón
TYTAN Professional EXPRES Akrylový tmel
TYTAN Professional UPG Sanitárny silikón
TYTAN Professional MULTI tmel
TYTAN Professional Tmel na terasy a balkóny

MS POLYMÉRY 14

TYTAN Professional Fix&Seal MS Polymér
TYTAN Professional Fix&Seal Crystal MS Polymér

AKRYLOVÉ TMELY 15

TYTAN Professional Akryl
TYTAN Professional Tmel na sadrokartón
TYTAN Professional Štukový akryl

ŠPECIÁLNE TMELY 16

TYTAN Professional Silikón-akryl Tmel do kuchýò a kúpe¾ní
TYTAN Professional Tmel na drevo
TYTAN Professional Tmel na parkety
TYTAN Professional Kachliarsky tmel

PU TMELY 18

TYTAN Professional PU 750
TYTAN Professional PU 740
TYTAN Professional PU 725

¼ahko použite¾ná a ve¾mi ekonomická 
aplikaèná pišto¾ na efektívne využitie 
pišto¾ových PU pien.

Výhody:
  ¼ahké plastové telo
  Inovatívny uzáver na zamedzenie

      plytvania penou
  Poniklovaný adaptér
  Teflónom pokrytá spúš�
  Nový vnútorný priemer koša 

      – pre vyššiu produkciu

u
u

u
u
u

TYTAN TYTAN TYTAN 

Táto jedineèná súprava ponúka 16 odlišných 
typov dokonalých silikónových profilov:

  JF 0 mm – ¾ahko odstraòuje nevytvrdený
      tmel 

  JF 2/3/4/5/6 mm – na všetky štandardné
      statické spoje

 JF 8/10 mm – na všetky štandardné
     dilataèné spoje, napr. oko³o vaní,
     umývadiel, kuchynských dosiek,
     rohových spojov: dlažba podlaha – stena

 JF 14/20 mm – na široké a extrémne široké
     dilataèné spoje: spoje v rohoch: dlažba
     podlaha – stena, opravy muriva

u

u

u

u

Sada š pachtlí 
na silikón

Professional Professional 

Produkt odstraòuje nezatuhnutý tmel            
a zvyšky nezatuhnutého silikónu. Je vhodný 
na odstraòovanie plesne zo starých spojov. 
Nenièí povrchy, nepoškodzuje plasty, 
povrchové nátery ani textil. Nenièí povrchy, 
nepoškodzuje plasty, povrchové nátery 
ani textil.  Farba: biela
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Piš toľ  na 
PU peny

Odstraňovač  
silikónu

Professional 

Objem
/Balenie

Kusov 
v kartóne

Ks/Paleta

12 76880 ml kartuša

TECHNOLOGY OF TRUST

ECO



Selena S.A.
tel.: +48 71 78 38 301, fax: +48 71 78 38 300
e-mail: selena@selena.pl; www.selena.pl 

Selena România SRL 
tel.: +40 21 467 03 30, fax: +40 21 467 03 40
e-mail: office.selena@tytan.ro; www.tytan.ro

Hamil - Selena Co. Ltd.
tel.: +82 55 345 52 00, fax: +82 55 345 39 88
e-mail: hamilco@yahoo.com; www.worldfoam.com

Selena CA L.L.P.
tel.: +7 727 244 78 29, fax: +7 727 244 78 38
e-mail: selena@selena.kz; www.selena.kz

Quilosa - Industrias Quimicas Löwenberg S.L.
Avda. San Pablo, 22 - Apdo., Correos 2
28820 Coslada (Madrid), Spain; www.quilosa.com

SKUPINA SELENA je globálna spoloènos� zaoberajúca sa výrobou produktov 
stavebnej chémie pre profesionálnych i hobby užívate¾ov. Skupina zahàòa           
29 spoloèností v 16 krajinách a prevádzkuje 11 moderných výrobných 
závodov. Obchodné aktivity skupiny Selena zahàòajú všetky kroky vývoja 
produktov: vyspelý výskum, výrobu, distribúciu, marketing a globálny 
predaj. Selena FM SA – vlastník celej skupiny Selena – je obchodovaná na 
varšavskej burze cenných papierov. 

Kvalita potvrdená certifikátom ISO 9001

Štvrtý najväèší výrobca PU pien na svete
11 moderných výrobných závodov v Južnej Kórei, Brazílii, USA, Èíne, 
Turecku a v Po¾sku
Automatizovaný výrobný proces a najvyššia kvalita surovín

VÝROBA

Predaj vo viac než 50 štátoch po celom svete
18 zahranièných dcérskych spoloèností
Distribúcia priamo k zákazníkovi po celom svete
Oznaèovanie výrobkov a paletový systém balenia prispôsobený 
individuálnym požiadavkám

DISTRIBÚCIA

Vysoká a stála kvalita potvrdená certifikátmi renomovaných 
medzinárodných inštitúcií

Globálny výskum a vývoj PU pien, tmelov a lepidiel
Produktová diverzifikácia pre jednotlivé regióny / trhy / zákazníkov
Svetové inovácie

VÝSKUM A VÝVOJ

Portfólio znaèiek: ponúkame výrobky v prémiovom segmente,                
v segmente s úžitkovou hodnotou i v ekonomickom
Pravidelný prieskum trhu i medzi zákazníkmi
Technická podpora, školenia a prezentácie
Vývoj dizajnu obalov, reklamných a komunikaèných materiálov

MARKETING A PODPORA PREDAJA

TYTAN 
Professional 

TYTAN 
Professional 

TYTAN 
Professional 

TYTAN 
Professional 

Manuálna 
aplikač ná piš toľ

Manuálna 
aplikač ná piš toľ

Kennet
Manuálna 
aplikač ná piš toľ  

Avon
Pneumatická 
aplikač ná piš toľ

Trent

Štandardný ruèný aplikátor tmelov    
z kartuší 260 – 310 ml. Ideálny pre 
domácnosti a individuálne projekty.

Ruèný aplikátor tmelov z kartuší 
310 ml. Na profesionálne a 
domáce použitie. Zváraná kovová 
kostra, spúš�ací pomer 7:1.

Manuálny aplikátor tmelov vo fólii 
400 a 600 ml. Univerzálny, fólia na 
viac použití.  Výber medzi 
spúš�acími pomermi 12:1 alebo 
18:1.

Rúrkovitý pneumatický aplikátor 
tmelov z fólie. Na profesionálne 
aplikácie v rôznych oblastiach 
výroby s možnos�ou použitia 
kompresora. Na tmely vo fóliách 
500 – 600 ml. Plávajúci 
plunžerový piest.
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Selena USA, Inc.
tel.: +1 574 523 04 00, fax: +1 574 523 04 99
e-mail: info@selenausa.com; www.selenausa.com
 

Selena-Vostok OOO 
tel./fax +7 (495) 660 35 53
email: office@selenavostok.ru; www.selenavostok.ru

Selena Danýþmanlýk Ticaret ve Ltd Þti.
tel: + 90 212 347 45 45, fax: +90 212 347 09 10 
www.polyfoam.com.tr

Selena Ukraine Ltd.
tel./ fax: + 38 044 258 25 99
e-mail: officeua@selena-ukraina.com.ua; www.selena-ukraina.com.ua

Selena Slovakia s.r.o.      
Novozamocka 102, 949 05 Nitra, Slovakia 
tel /fax: 42 137 642 37 95 
e-mail: info@tytan.sk; www.tytan.sk

. +
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PROFESIONÁLNE 
PRODUKTY 

PRE STAVEBNÍCTVO

Ocenenie Top Znaèka 2009 
pre TYTAN Professional

Líder Exportu na Východ 2008, 
udelené Po¾skou komorou 

pre stavebný priemysel a obchod

Ocenenie Top Stavebník 2009 
pre TYTAN EOS Lepidlo na polystyrén

Zlatá medaila a diplom 
pre Tytan LEXY a TYTAN 65,

Medzinárodný technický ve¾trh, 
Plovdiv, Bulharsko, 2007

Zlatá medaila a diplom 
pre TYTAN Professional O  65 PU penu,2

Medzinárodný technický ve¾trh, 
Plovdiv, Bulharsko, 2008

Gold Consumer's Laurel 2008 
v kategórii Silikóny a PU peny v sú�aži 

organizovanej spoloènos�ou Media 
Partner Group, Polsko

Diplom a plaketa Excellence 
pre TYTAN O2,

CONSTRUCT EXPO AMBIENT 2008, 
Bukureš�, Rumunsko

Európska medaila 2002 
pre PU penu TYTAN na PVC 

udelená 
Európskou integraènou komisiou  

Diplom a plaketa Excellence 
pre lepidlá ARTELIT 

– CONSTRUCT EXPO 2005, 
Bukureš�, Rumunsko

Diplom a plaketa 
pre PU penu TYTAN Lexy,
CONSTRUCT EXPO 2004, 

Bukureš�, Rumunsko 

Zlatá medaila za výrobu a distribúciu 
všestranného stavebného lepidla 

RB-22 na ruskom trhu 
STROISIB Ve¾trh stavebníctva 

a architektúry, Novosibirsk, 2004 

Zlatá medaila pre silikóny TYTAN
udelená na medzinárodnom 
stavebnom ve trhu SibStroy, 

Novosibirsk, 2003 

Diplom a plaketa Excellence, 
CONSTRUCT EXPO AMBIENT 2007, 

Bukureš�, Rumunsko

Stavebná znaèka roka 2006 
pre TYTAN Professional 

v kategórii PU pien a silikónov udelené 
Centrom prieskumu a analýz trhu 

Zlatá medaila za vývoj a výrobu 
efektívnych montážnych PU pien 

pre stavebný priemysel,
STROISIB Ve¾trh stavebníctva 

a architektúry, Novosibirsk, 2004 

Európska medaila 
Európskej integraènej komisie 

pre ARTELIT Parketový systém RB-110,
9. roèník, 2005 



KATALÓG 
PRODUKTOV
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Selena Slovakia s.r.o.      
Novozamocka 102, 949 05 Nitra , Slovakia 

tel./fax: 00421 37 642 3795 
e-mail: info@tytan.sk, www.tytan.sk

Selena FM S.A.
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wroc³aw, Poland
tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291, 

e-mail: export@selena.pl  
www.selenafm.com

PROFESIONÁLNE PRODUKTY PRE STAVEBNÍCTVO
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