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FLEXI GUM  - Hidroizolatie Spray Cauciuc  

TYTAN PROFESSIONAL    

  

  

Hidroizolație Elastică Spray Cauciuc Lichid – este produs cu foarte mare ușurință în utilizare, 

pentru izolarea rapidă a fisurilor și crăpăturilor. Creeaza un strat impermeabil și elastic care 

împiedică infiltrația apei . 

  

AVANTAJE, PUNCTE FORTE 
  

• Foarte mare ușurință și viteză în aplicare, la îndemâna oricui, prin apăsarea butonului tubului 

spray, nu necesită unelte specifice hidroizolațiilor, pensulă, perie, gletieră, spaclu sau abilități 

de utilizare a sculelor 

• Datorită vâscozității mari, impermeabilizează în strat gros împotriva umezelii și coroziunii 

• nu necesită pregătirea sau păstrarea în recipiente (cutii, găleți) în care se poate întări în timp, 

cantitatea de hidroizolație rămasă în tub poate fi folosită oricând, fiind la îndemână 

• Aderă la multe materiale : metal, aluminiu, beton, lemn, ceramică, suprafețe galvanizate, 

acoperișuri bituminoase, zidărie , 

• Permite vopsirea cu vopsea lavabilă, cu latex sau vopsea în ulei, devenind invizibil la orice 

culoare a acoperișului 

• Uscare rapidă 

 

  

INFORMATII TEHNICE 
  

Culoare:  negru, transparent  

Baza:  cauciuc sintetic  

Gaz propulsor:  propan/butan  

Temperatura de lucru:   +5°C - +35°C  

Temperatura tubului:   +5°C - +35°C  

Rezistența după uscare:  

Timpi*:   

-40°C - + 50°C   

- de uscare la atingere:   20-30 minute  

- de uscare între straturi:  după 15-30 minute  

- de întărire finală:   după  aprox. 72 ore  

Consum:              0,7-0,8 m2/400 ml  

  

* măsurat la  20°C, 50% umiditate  relativă 
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APLICARAE 
Îndepărtați praful, murdăria, grăsimea sau petele de ulei, sarea sau contaminarea chimică, folosind 

detergent sau altă metodă de curățare. Dacă este necesar folosiți o perie de sârmă sau hârtie 

abrazivă pentru a îndepărta vopseaua veche și rugina. Clătiți apoi cu apă și stergeți-o pentru a 

aplica pe o suprafață uscată. Agitați bine recipientul cel puțin 1 minut. Faceți mai întâi un test  de 

control prin spary-erea pe un carton. Aplicați straturi cu mișcări scurte, păstrând întotdeauna 

distanța de 10-30 cm de suprafață. Pentru a obține cel mai bun rezultat, după 10-30 minute este 

recomandat să aplicați un al doilea strat. 

După utilizare, întoarceți invers și apăsați pulverizatorul pentru a curăța valva. 

BINE DE ȘTIUT 
Dacă bila din interior nu se mișcă,  agitați tubul, apoi agitați încă 1 minut după aceea.  

Pentru cel mai bun rezultat, este recomandat să aplicați primul strat mai subțire și următorul strat mai 

gros. 

Apariția bulelor sau spumei este normală și ele vor dispărea după uscare.  

Dacă valva este înfundată, răsuciți și scoateți duza, spălați-o cu diluant.  

  

CONDITII DE UTILIZARE ȘI DEPOZITARE 
  

Folosiți în spații deschise și bine ventilate. Aplicați la temperaturi între  + 10 ° C până la  + 35 ° C și 

umiditate mai mică de  85% pentru a obține o uscare corectă . Nu aplicați pe suprafețe care au 

temperaturi mai mari de 90 ° C. Greu de utilizat pe vreme ploioasă sau vânt.  

Expirare – 10 ani de la data producției. A se depozita în spații uscate, ventilate și la temperaturi între 

+ 5 ° C și + 35 ° C, evitând expunerea la soare. Nu găuriți și nu aruncați în foc tubul nici după 

utilizare.    

   
Pentru informații detaliate, găsiți fișa de securitate la producător la cerere.  
 

Odata cu publicarea acestei Specificatii Tehnice, editiile anterioare nu mai sunt valabile. 
 
Informațiile conținute mai sus sunt oferite cu bună credință pe baza cercetărilor producătorului și sunt considerate corecte. Cu toate acestea, deoarece 
condițiile și metodele de utilizare a produselor noastre sunt în afara controlului nostru, aceste informații nu se vor substitui testelor  pentru a vă asigura 
că produsele  SELENA sunt pe deplin satisfăcătoare pentru aplicațiile dvs. specifice. Singura garanție  oferită de SELENA este că produsul respectă 
specificațiile sale în momentul vânzării. Despăgubirile  exclusiv pentru încălcarea unei astfel de garanții  se limitează la rambursarea prețului de 
achiziție sau înlocuirea oricărui produs care se dovedește a fi altul decât cel garantat. Producătorul SELENA renunță în mod specific la orice altă 
garanție expresă sau implicită de competență pentru un anumit scop sau comercializare. SELENA își declină răspunderea pentru orice daune 
incidentale sau consecințe. Deasemenea, sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite 
de un anume brevet. 


