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TYTAN PROFESSIONAL 

TÜKÖRRAGASZTÓ RB-60 

A TYTAN Tükörragasztó RB-60 egy használatra kész, szintetikus kaucsuk és műgyanta alapú 
ragasztó, amely dekorációs és mozaik tükrük rögzítésére, ragasztására és szerelésére ajánlott 
nedvszívó és nem nedvszívó felületekre egyaránt, pl.: 

- BETON 
- FA 
- GIPSZKARTON 

- CSEMPE 
- POLISZTIROL 
- FÉM 

ELŐNYÖK:   

Nem korrodálja a tükör ezüst borítását 
Gyors kezdeti tapadás 
Kiváló tapadás a legtöbb építési felületez 

Tartós és rugalmas kötés 
Egyszerű alkalmazás 
Ellenáll a nedvességnek 

FELHASZNÁLÁS:  MŰSZAKI ADATOK: 

DEKORÁCIÓS TÜKRÖK RAGASZTÁSA 
MOZAIK TÜKRÖK RAGASZTÁSA 
POLIURETÁN DEKORÁCIÓS ÉS AKUSZTIKUS LAPOK RÖGZÍTÉSE 

MŰSZAKI ADATOK:   

Kötés előtt: 

Összetétel:  
sztirol-butadién kaucsuk(SBS), 
szénhidrogén gyanta, szerves 
oldószerek, árványi töltőanyagok 

Szín és konzisztencia: bézs színű, krémes anyag 

Sűrűség: 1,1-1,2 g/ cm³ 

Felhasználási hőmérséklet: +10ºC - + 30ºC 

Nyitott idő: 10-20 perc 

Teljes kötési idő: 72-ig 

Kiadósság: 300-500g/m² 

Tűzveszélyesség: tűzveszélyes 

Kötés után: 

Szárazanyag-tartalom: 72%±3% 
Ragasztó kötés utáni 
hőállósága: 

 -20ºC -+60ºC 
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FELHASZNÁLÁS MÓDJA:   

Előkészítés: A felületet tisztítsa le, zsírtalanítsa és mentesítse az egyéb szennyeződésektől, mint por. Miután a 
kinyomó kupakot a kívánt szélességben levágta, a tubus nyílását a menet felett vágja le és csavarja rá a kinyomó 
kupakot. Helyezze a kartust a kinyomó-pisztolyba.  
Felhasználás:   
A ragasztót pontokban kell felvinni a tükör felületére, egymástól 5 cm és a tükör szélétől 2 cm távolságra. A 
felületeket erősen és egyenletesen össze kell nyomni. A tükör fekvését a két felület összeragasztása után kb. 5 
percen belül lehet javítani 2-3 mm mértékben. Nagyobb méretű tükör esetében (0, 15 m2 felett) ajánlatos a tükör 
leválását megakadályozó rögzítő elemeket használni.  

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ   

Termék kód Kiszerelés Csomagolás Db/karton Db/EUR-
raklap 

3399 310ml kartus 12 1440 
A termék szavatossági ideje a gyártás napjától számított 12 hónap az eredeti, zárt csomagolásban. Raktározni száraz 
helyen +5ºC és +25ºC  közötti hőmérsékleten kell. Védeni kell a megfagyástól.  

SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK:   

Közúti szállítás: ARD/RID: 3 osztály, éghető anyag, csomagolási csoport: II 
Tengeri szállítás: IMGD/GGV tenger: 3,1, EMS: 3-05 
Légi szállítás: ICAO-TI és IATA-DGR: 3 
UN szám: 1133 

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI  INTÉZKEDÉSEK   

Az általános egészségügyi  szabályokat kell alkalmazni. Részletes információért kérje a Selena Hungária Kft.-nél 
elérhető Biztonsági adatlapot. 

Összetétel: heptán, hexán, izomerek. R52 Ártalmas a vízi szervezetekre. R66 Ismételt expozíció a bőr 
kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. R67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. S2 
Gyermekek kezébe nem kerülhet. S9 Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó. S16 Gyújtóforrástól távol 
tartandó –Tilos a dohányzás. S23 A keletkező gőzt nem szabad belélegezni. S33 A sztatikus feltöltődés ellen 
védekezni kell. S38 Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni. S46 Lenyelése esetén 
azonnal orvoshoz kell fordulni és a csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni.  
Megsemmisítési előírások: A megmaradt terméket és az üres tubust az érvényes jogszabályoknak megfelelően 
kell megsemmisíteni.  

     
Xn-ártalmas  F+- fokozottan tűzveszélyes GHS08 egészségi veszély GHS07 GHS02 láng 
Ennek a Műszaki leírásnak  a közzétételével a korábbi kiadványok érvényüket vesztik.  
Az információ, amit itt közzéteszünk, teljes jóhiszeműséggel ajánlott, és a Selena kutatásai alapján helytálló.  Mindazonáltal, mivel a 
termékek használatának körülményei nem állnak ellenőrzésünk alatt, így a közzétett információk nem helyettesíthetik a vásárlók tesztjét, 
amellyel megbizonyosodnak róla, hogy a Selena termékei teljes mértékben kielégítik igényeiket a termékek személyre szabott, speciális 
alkalmazásával kapcsolatban. A Selena által vállalt garancia a vételár visszafizetésére, illetve a termékek cseréjére kizárólagosan akkor 
vonatkozik, ha az adott termékről bebizonyosodik, hogy nem felel meg azon tulajdonságoknak, amelyeket a Selena garantál. A Selena cég 
határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított, vagy hallgatólagos garancia-igényt, amely egy sajátos célhoz, vagy kereskedelmi 
szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelősséget minden véletlenszerűen bekövetkezett vagy később bekövetkező kárért. A 
használatra vonatkozó utasításokat tilos úgy értelmezni, mint felbujtást bármely szabadalmi jog áthágására.  

 


