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Sursa misiunii noastre este cooperarea de lungă durată cu clienţii noştri – antreprenori  
în construcţii, din întreaga lume. Noi credem că – indiferent de ţara în care lucrează – ceea ce ei 
preţuiesc cel mai mult este de încrederea în produsele şi soluţiile pe care le utilizează, precum 
şi încrederea în cuvântul dat, de către partenerii lor de afaceri. Dorim să câştigăm această 
încredere. Pentru noi, încrederea reciprocă se bazează, de asemenea, pe grija noastră pentru 
mediul înconjurător şi siguranţa clienţilor, ce se materializează prin aplicarea unor tehnologii 
de fabricaţie adecvate.

Grupul Selena este producătorul şi distribuitorul internaţional al unei largi game de produse 
chimice pentru construcţii, pentru utilizatorii profesionişti şi cei casnici. Grupul cuprinde 30 
de companii de producţie pentru spume poliuretanice, etanşanţi şi adezivi, sisteme pentru  
termoizolaţii şi produse pentru hidroizolaţii. 
Grupul Selena a fost înfiinţat în 1992, pionier între companiile ce ofereau produse chimice 
moderne pentru construcţii pe piaţa din Polonia.
Grupul Selena este printre primii 3 producători de spumă poliuretanică monocomponentă din 
lume, şi-a construit o reţea de distribuţie eficientă care să acopere Europa, Asia, America 
de Nord şi America de Sud. 

Artelit Professional este un sistem de produse special concepute pentru montatorii şi antre-
prenorii din segmentul parchetului şi materialelor de pardoseli. Produsele din sistem – şape 
auto-nivelante, primeri, adezivi şi lacuri – au fost concepute ca răspuns la cererea utilizatori-
lor, în urma unei cercetări şi dezvoltări extensive. Fiind produse în fabrici high-tech, combină  
calitatea, trăinicia şi uşurinţa în aplicare. Datorită unei abordări sistematice şi datorită progra-
mului de dezvoltare a liniei de produse, Artelit Professional oferă soluţii – pentru orice proiect 
de montare a materialelor de pardoseli. Ca rezultat al cooperării active cu firmele din dome-
niul pardoselilor, gama de produse Artelit Professional se extinde şi se modifică permanent,  
în concordanţă cu nevoile utilizatorilor.

Brand-ul Artelit Professional reprezintă performanţa maximă şi siguranţa în aplicarea   
sistemelor pentru pardoseli, împreună cu serviciul eficient oferit de consultanţii noştri tehnici. 
Cunoştinţele şi experienţa lor garantează suportul profesionist în alegerea  celor mai potrivite 
tehnologii şi produse Artelit Professional.
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Volum Ambalaj Cantitate pe palet

5,0 l găleată 100 x 5.0 l

Volum Ambalaj Cantitate pe palet

10,0 l bidon 60 x 10.0 l

Volum Ambalaj Cantitate pe palet

6+3.6 kg găleată 30 x 9.6 kg

Date tehnice
Consum / strat: 0.1 – 0.13 l/m2, nediluat
Temperatura de aplicare:  min. + 15°C
Timp de uscare la 20°C / 50% r.h.: 0.5 – 1 oră
Rezistență la temperatură: < +50°C

Date tehnice
Consum / strat: 0.04 – 0.1 l/m2, in funcție de gradul  
de absorbție al suprafeței și de gradul de diluție  
Temperatura în timpul aplicării:  min. + 15°C
Timp de uscare la 20°C / 50% r.h.: ca. 10 – 30 minute
Timp de uscare pe tencuială: 24 ore pentru a crea 
un strat de separare

Date tehnice
Timp de lucru după amestecare: pană la 25 minute
Compus A-rășină: 6 kg
Compus B-întăritor: 3.6 kg
Consum: 0.25 kg/m2/strat 
Nr. de starturi: -întărire suport- 1 strat
  -barieră de vapori-2 straturi

Avantaje
 - pentru aplicații la interior și exterior
 - produs gata de aplicat, cu uscare 

rapidă
 - fară solvenți
 - rezistent la apă
 - potrivit pentru pereți și pardoseală
 - potrivit pentru pardoseli prevăzute 

cu sistem de încălzire
 - miros neutru

Unelte aplicare: pensulă, trafalet
Curățare unelte: cu apă imediat după 
aplicare 

Avantaje
 - fără solvenți, prezintă un miros 

neutru
 - conține pigmenți pentru cotrolul 

asupra aplicării
 - potrivit pentru pardoseli prevăzute 

cu sistem de încălzire
 - poate fi diluat cu apă până la un 

raport de 1:5
 - potrivit pentru pereți și pardoseală

Unelte aplicare: pensulă, trafalet
Curățarea uneltelor: cu apă, imediat 
după aplicare 

Avantaje
 - ușor de aplicat folosind un trafalet
 - formeză o suprafață aderentă 

la înglobarea de nisip pe stratul 
proaspăt aplicat.

 - nu conține solvenți conform   
TRGS 610

 - poate fi aplicat pe suprafețe 
prevăzute cu sistem de încălzire

 - putere mare de penetrare și fixare 
a substraturilor deteriorate

Primer monocomponent special pentru substraturile 
netede, dense şi neabsorbante. Special pentru aplica-
rea pe plăcile ceramice vechi și alte tipuri de substraturi 
netede sau dense: mozaic, vopsele epoxidice, clincher 
smălţuit, materiale din piatră naturală, asfalt prost şle-
fuit, alte suprafeţe de locuit netede. 
Produsul nu este potrivit pentru suprafeţe permanent 
umede (ex. piscine).

Amorsă de impregnare a suprafeţei, pentru reducerea 
absorbţiei, primer pentru substraturile din ciment, prote-
jează deasemenea suprafeţele din gips-carton împotri-
va umidităţii. Aditiv pentru mortare. Pentru aplicaţii inte-
rioare şi exterioare. Tipul substratului: beton, straturi din 
ciment sau gips, finisaje din gips, suprafeţe acoperite cu 
adezivi rezistenţi la acţiunea apei, gips-carton, straturi 
uscate, sisteme rapide din ciment, suprafeţe din lemn.

Amorsă epoxidică bi-componentă, fară solvenți, cu du-
blu rol: intarirea șapelor deteriorate și barieră de vapori. 
Umiditatea reziduală maximă a suportului ≤ 5.0% CM. 
Poate fi aplicată pe suprafețe absorbante și neabsor-
bante. Pentru a crea o suprafață rugoasă e recomandat 
împrăștierea de nisip de quartz pe ultimul strat proaspăt 
aplicat. 

Amorsă pentru suprafețe  
neabsorbante 

Amorsă concentrată  
pentru suprafețe absorbante 

Amorsă epoxidică-Barieră  
de vapori 

WB-280

WB-290

EBR-275
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Greutate Ambalaj Cantitate pe palet

25 kg sac 42 x 25.0 kg

Greutate Ambalaj Cantitate pe palet

25 kg bag 48 x 25.0 kg

Greutate Ambalaj Cantitate pe palet

25 kg sac 42 x 25.0 kg

Date tehnice
Timp de lucru: ca 15 min.
Pietonabil: ca 30 min.
Montarea pardoselii: după 4 ore
Consum: ca 1.5 kg/m²/mm
Rezistență la compresiune: < 25.0 MPa
Rezistență la torsiune: < 7.0 MPa

Date tehnice
Timp de lucru: ca 30 min.
Pietonabil: ca 3 h
Întărire:  cca 24 ore (strat de 5 mm), 
 cca 48 ore (strat de 10 mm )
Consum: ca 1.5 kg/m2  /mm
Rezistența la compresiune: < 25.0 MPa
Rezistența la flexare: < 6.1 MPa

Date tehnice
Timp de lucru: ca 30 min.
Pietonabil: ca 6 h
Întărire: cca 24 ore 
Consum: ca 1.6 kg/m2  /mm
Rezistența la compresiune: < 30.0 MPa
Rezistența la flexare: < 7 MPa

Avantaje
 - foarte dur și rezistent
 - contracție redusă în timpul întăririi
 - potrivit pentru pardoseli prevăzute 

cu sistem de încălzire
 - rezistent la mobilier cu rotile  

de la 2mm grosime

Avantaje
 - foarte dură și rezistentă
 - contracții scăzute în timpul intăririi
 - poate fi aplicat cu pompa
 - potrivit pentru pardoseli prevazute 

cu sistem de încălzire
 - rezistentă la încărcarea mobilierului 

cu rotile de la 2 mm grosime

Avantaje
 - foarte dură și rezistentă
 - contracții scăzute în timpul intăririi
 - poate fi aplicată cu pompa
 - potrivită pentru pardoseli prevăzute 

cu sistem de încălzire
 - rezistentă la încărcarea mobilierului 

cu rotile de la 2 mm grosime

Produsul este recomandat pentru repararea, netezirea 
şi nivelarea suprafeţelor, pentru umplerea rosturilor şi 
a crăpăturilor din plăci şi pardoseli din beton, precum 
şi pentru nivelarea şi repararea treptelor de scări. Numai 
pentru aplicaţii interioare.

Șapă autonivelantă cu uscare rapidă, pentru nivelarea 
substraturilor înaintea aplicării de material de pardose-
ală ca:  PVC, mochetă, plută, linoleum. Pentru aplicații 
interioare.

Șapă autonivelantă cu uscare rapidă, pentru nivelarea 
substraturilor înaintea aplicării de material de pardosea-
lă ca:  parchet masiv, parchet stratificat, parchet exotic, 
PVC, mochetă, plută, linoleum. Pentru aplicații interioare. 

Compus de reparații 

Șapă autonivelantă cimentică  
pană la 10 mm  

Șapă autonivelantă cimentică  
până la 15 mm 

LC-700

LC-710

LC-715

ȘAPE 
AUTONIVELANTE
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Greutate Ambalaj Cantitate pe palet

20 kg găleată 33 x 20.0 kg

Greutate Ambalaj Cantitate pe palet

20 kg găleată 33 x 20.0 kg

Greutate Ambalaj Cantitate pe palet

12 kg găleată 42 x 12.0 kg

Date tehnice
Timp deschis: ca 10 – 15 minute
Timp de lucru: 60 – 70 min. (la +20°C)
Intărire totală: după 72 ore
Consum: 0.3 – 0.35 kg/m2 (spatula A1 – A4 )

Date tehnice
Timp deschis: ca 5 minute
Timp de lucru: 20 min. (la +20°C)
Întărire definitivă: după 72 ore
Consum: 0.4 kg/m2 (spatula B1)

Date tehnice
Timp deschis: ca 20 – 90 min. 
Timp de lucru:  2 ore (la +20°C)
Întărire definitivă: după 72 ore
Consum:  
0.1 – 0.2 kg/m2 (rolă)
0,15 – 0,25 kg/m2 (spatulă A1 – A4 )

Avantaje
 - aderență inițială sporită 
 - timp de lucru mărit pentru realizarea 

de suprafețe mari
 - potrivit pentru pardoseli prevăzute 

cu sistem de incălzire
 - rezistent la încărcarea mobilierului 

cu rotile
 - Rapid și ușor de aplicat
 - timp deschis redus
 - EC1-emisii foarte reduse 

Avantaje
 - aderență inițială sporită 
 - timp de lucru mărit pentru 

realizarea de suprafețe mari
 - potrivit pentru pardoseli prevăzute 

cu sistem de incălzire
 - rezistent la încărcarea mobilierului 

cu rotile
 - Rapid si usor de aplicat
 - timp deschis redus
 - EC1-emisii foarte reduse 

Avantaje
 - potrivit pentru toate substraturile obișnuite 
 - poate fi aplicat cu trafaletul
 - putere mare de lipire
 - potrivit pentru pardoseli prevăzute cu sistem de încălzire 
 - suportă încărcarea mobilierului cu rotile
 - rapid și ușor de aplicat
 - timp deschis scurt
 - EC1 emisii foarte reduse
 - rezistent la procedeele de spălare a mochetelor în timpul exploatării
 - nu este necesară folosirea unei amorse 

Notă: după îndepărtarea materialului pentru pardoseală, adezi-
vul este ușor de curățat cu produse alkaline (pe bază de sodă). 
De pe suprafețele neabsorbante produsul poate fi îndepărtat 
folosind un solvent.

Adezivul este recomandat pentru lipirea materialelor 
pentru pardoseli din PVC şi CV, a materialelor textile cu 
suport din spumă şi spumă de latex, latex şi spumă po-
liuretanică  pe suprafeţe interioare adecvate. Produsul 
are o foarte bună aderenţă la suprafeţele absorbante 
obişnuite de construcţii, precum beton, straturi din ci-
ment, anhidrit, şape auto-nivelante. Pentru a creste ade-
rența adezivilor la stratul suport se recomandă utilizarea 
amorsei Artelit WB 290.

Adezivul este recomandat pentru lipirea linoleum-ului  
în plăci si rolă şi a linoleum-ului din plută, pe suprafeţe 
interioare adecvate. Produsul are o foarte bună ade-
renţă la majoritatea suprafeţelor de construcţii absor-
bante, precum: beton, ciment, straturi de anhidrit, şape 
auto-nivelante.

Artelit WB-984 este caracterizat prin fixare 
iniţială puternică şi consum redus. Produsul 
poate fi curăţat cu uşurinţă şi se poate aplica cu 
rola. Este recomandat pentru fixarea specia lă, 
ce poate fi înlăturată, a materialelor textile cu 
diferite straturi-suport (în special din pâslă), 
a materialelor din clorură de vinil, a dalelor an-
tialunecare pe suprafeţe interioare adecvate.

Adeziv pentru PVC

Adeziv pentru linoleum  

Adeziv Fixator 

WB-975

WB-976

WB-984

ADEZIVI PENTRU 
PARDOSELI 
ELASTICE
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Volum Ambalaj Bucăți 
în bax Bucați pe palet

0,2 kg găleată 12 1920 x 0.2 kg

0,8 kg găleată 6 720 x 0.8 kg

5,0 kg găleată 1 120 x 5.0 kg

10,0 kg găleată 1 48 x 10.0 kg

20,0 kg găleată 1 36 x 20.0 kg

Date tehnice
Timp deschis: aplicare imediată 
Timp de lucru:  25 – 45 minute (la +20°C)
Întărire definitivă: după 72 ore
Consum:  0.2 – 0.3 kg/m2 

Avantaje
 - pentru straturi suport absorbante 

și neabsorbante 
 - pentru interior și exterior
 - îmbinare durabilă și permanent 

flexibilă 
 - ambalaj economic
 - nu conține apă
 - potrivit pentru pardoseli prevăzute 

cu sistem de încălzire
 - rapid și ușor de aplicat
 - fără toluen

ArtelitPREN – adeziv pe bază de rășini sintetice și cau-
ciuc neoprenic potrivit pentru lipiri de contact în timpul 
lucrărilor pentru pardoseli cât și în construcții. Adezivul 
are o foarte bună aderență pe suporturi  absorbante  cât 
și neabsorbante ca: metal, beton, piatră, gipscarton, 
PVC, Cauciuc, pâslă,plută, textile, piele etc.
NU conține toluen. 

Adeziv neoprenic SB-510

ADEZIVI PENTRU 
PARDOSELI 
ELASTICE

WB 
975

WB 
976

WB 
984

SB 
510

MOCHETĂ *

MATERIALE TEXTILE PENTRU PARDOSELI *

PVC ȘI VC PENTRU PARDOSELI *

LINOLEUM

PLUTĂ

Recomandat

      
Potrivit 

  
Material livrat în dale*
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Volum Ambalaj Cantitate pe palet

4,5 l bidon 100 x 4.5 l

9,0 l bidon 80 x 9.0 l

Date tehnice
Timp de întărire: 12 – 24 h (la +20°C).
Consum: 0.2-0.5 l/m2 
Raport de diluție:
1: 1 pentru suprafețe absorbante (benzină, acetonă)
1: 2 pentru suprafețe neabsorbante

Avantaje
 - Accelerează uscarea adezivilor
 - Reduce consumul de adeziv
 - Întărește substratul 
 - Pătrunde adânc în pori
 - Îmbunătățește rezistența la apă 

a suportului 
 - Ușor de aplicat 

Unelte aplicare: pensulă, trafalet
Curățare unelte: benzină, acetonă

Primer pe bază de răşini sintetice, conceput pentru 
pregătirea suprafeţelor absorbante şi neabsorbante, 
înaintea aplicării adezivului pe bază de cauciuc pentru 
parchet (de exemplu Adeziv pe bază de răşini sintetice 
pentru parchet SB-870, Adeziv cauciuc pentru parchet 
RB-860 ARTELIT). Potrivit pentru majoritatea supra-
feţelor de construcţii obişnuite, precum: beton, ciment şi 
plăci de anhidrit, straturi de egalizare şi lemn.

Primer solvent SB-210

PREGĂTIREA 
STRATULUI 
SUPORT  
SUB PARCHET

ALEGEREA PRIMERILOR PENTRU ADEZIVI

ADEZIV
PRMERI  ARTELIT

SB  210 EBR  275

RB 860

PB 890

PB 890R

HB 810

Produs 
recomandat
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Volum Ambalaj Cantitate pe palet

12.0 kg găleată 44 x 12.0 kg

21.0 kg găleată 33 x 21.0 kg

Volum Ambalaj Cantitate pe palet

10,0 kg găleată 55 x 10,0 kg

Volum Ambalaj Cantitate pe palet

10,0 kg găleată 55 x 10,0 kg

Date tehnice
Conținut de materii solide:  > 70 %
Timp de lucru: 10-15 min (la +20°C).
Consum: 0.65-1.3 kg/m² (spatula B2 – B3 )
Șlefuire și lăcuire : 3 – 4 zile după aplicare 

Date tehnice
Conținut de solid:  100 %
Timp de lucru: < 90 min (la +20°C).
Consum: 0.7-1.5 kg/m²
Șlefuire si lăcuire: 3 zile după lipire 
Pietonabil: după 24 ore

Date tehnice
Timp deschis: < 45 min. (la +20°C)
Slefuire: după 72 ore
Intărire definitivă: 3 zile
Consum: 0.7-1.5kg/m²

Avantaje
 - aderență inițială mărită 
 - ușor de aplicat
 - rezistență mare la forfecare
 - foarte bună rezistență la îmbătrînire și umezeală 
 - îmbinare permanent flexibilă
 - nu conține apă
 - potrivit pentru pardoseli prevăzute cu sistem 

de încălzire
 - rapid și ușor de aplicat

Notă: Acest adeziv nu conține apă, de aceea  este 
ideal pentru lipirea parchetului sensibil la umidita-
te. Nu este recomandat pentru parchet exotic.  
 

Avantaje
 - rezistență foarte puternică  

a îmbinării
 - rezistență la forfecare foarte bună
 - foarte bună rezistență la 

îmbătrânire, umiditate și schimbări 
de temperatură 

 - îmbinare permanent flexibilă
 - potrivit pentru pardoseli prevăzute 

cu sistem de încălzire 
 - rapid și ușor de aplicat

Avantaje
 - -timp de lucru  – pană la 45 minute 

(la +20°C).
 - usor de aplicat
 - aderență foarte bună
 - îmbinare flexibilă
 - foarte bună rezistență la îmbătrânire 

și umiditate
 - potrivit pentru pardoseli prevăzute 

cu sistem de încălzire

Adeziv pe bază de cauciuc SBR, potrivit 
pentru lipirea parchetului standard, lamelar 
și multistratificat ( inclusive a lemnului sen-
sibil la umiditate: fag, mesteacăn, stejar) pe 
suprafețe de construcție obișnuite ca: beton, 
ciment, straturi de egalizare, lemn.

Adeziv poliuretanic bi-component, care nu conţine apă 
sau solvenţi, recomandat pentru toate tipurile de par-
chet, în special pentru parchet solid 10 mm, scânduri 
din lemn 22 mm, blocuri din lemn, parchet din lemn 
exotic, din fag sau arţar. Aderă foarte bine la suprafeţe 
de construcţii poroase şi neporoase, precum beton, ci-
ment şi plăci de anhidrit, straturi de egalizare, lemn, etc.

Adeziv poliuretanic bi-component, care nu conţine apă 
sau solvenţi, recomandat pentru toate tipurile de par-
chet, în special pentru parchet solid 10 mm, scânduri din 
lemn 22 mm, blocuri din lemn, parchet din lemn exotic, 
din fag sau arţar. Aderă foarte bine la suprafeţe de con-
strucţii poroase şi neporoase, precum beton, ciment şi 
plăci de anhidrit, straturi de egalizare, lemn, etc.

Adeziv pe bază de cauciuc pentru 
parchet 

Adeziv poliuretanic bi-component  

Adeziv poliuretanic bi-component  

RB-860 

PB-890

PB-890R

ADEZIV PENTRU 
PARCHET ȘI 
ELEMENTE  
DIN LEMN

13



Date tehnice
Conținut de reziduri solide:   100 %
Timp de lucru: < 90 min (at +20°C).
Consum: 0.65 – 1.2 kg/m² (în funcție de suport  
și de tipul de spatulă)
Șlefuire si lăcuire după 3 zile de la lipire 
Întărire definitivă: 7 zile

Avantaje
 - aderență foarte bună la substrat 
 - rezistență foarte mare la flexare
 - rezistență foarte bună impotriva 

îmbătrânirii, umezelii și schimbărilor 
de temperatură.

 - îmbinare permanent flexibilă
 - potrivit pentru pardoseli prevăzute 

cu sistem de încălzire
 - rapid și ușor de aplicat

Adeziv silanic, pe bază de copolimer hibrid. NU conține 
izocianați, solvent și apă. Potrivit pentru lipirea tuturor 
tipurilor de parchet indiferent de esența lemnului și di-
mensiunea lamelelor, inclusiv lemn exotic si lemn sen-
sibil la umiditate.

Adeziv silanic HB-810

ADEZIV PENTRU 
PARCHET ȘI 
ELEMENTE  
DIN LEMN

Greutate Ambalaj Cantitate pe palet

15,0 kg găleată 40 x 15,0 kg

LEVELING
SYSTEM

FLOOR 
COVERING 
SYSTEM

PARQUET
SYSTEM
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ALEGEREA ADEZIVILOR PENTRU PARCHET
- ARTELIT PROFESSIONAL-

ESENȚĂ 
LEMN PARCHET

RB 
860

PB 
890

PB 
890R

HB 
810

STEJAR

FRASIN

FAG

SALCÂM

CIREȘ

CARPEN

SICOMOR

BRAD

MOLIFT

PIN

MOLID

MERBAU

TEC

BADI

KEMPAS

IROKO

DOUSIE

JATOBA

LAPACHO

GUATAMBU

SUCUPIRA

AMARANT

BAMBUS

TAURI

PADOUK

COTIBE

PALISANDRU

MAHON

COSIPO

MOZAIC TRADITIONAL
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Volum Ambalaj Cantitate pe palet

10,0 l găleată 60 x 10 l

5,0 l găleată 120 x 5 l

Volum Ambalaj Cantitate pe palet

10,0 l bidon 60x 10.0 l

Volum Ambalaj Cantitate pe palet

5,0 l bidon  128 x 5.0 l

Date tehnice
Consum / strat: 0.05 – 0.10 l/m2

Timp de uscare la  23°C / 50% r.h.: 15 – 30 minute/strat în 
funcție de mărimea rostului și temperatură

Date tehnice
Consum / strat: 0.05 – 0.07 l/m2

Timp de uscare la 23°C / 50% r.h.: 30 – 60 minute 

Date tehnice
Consum / strat: 0.1 – 0.15 l/m2

Timp de uscare la 23°C / 50% r.h.:
 - 2 ore la aplicarea cu rola
 - 30 min după aplicarea cu spatula 
Timpul maxim pentru aplicarea stratului de lac: 12 ore

Avantaje
 - uscare foarte rapidă
 - grad de șlefuire foarte mare
 - proprietăți de umplere excelente
 - aderență la margini foarte bună
 - gata de aplicat

Unelte aplicare: spatulă netedă 

Avantaje
 - uscare foarte rapidă
 - grad de șlefuire foarte mare
 - proprietăți de umplere excelente
 - aderență la margini foarte bună
 - gata de aplicat

Unelte aplicare: spatulă netedă 
Curățare: apă-imediat după folosire

Avantaje
 - uscare rapidă
 - conținut ridicat de materii solide
 - împiedică lipirea de margini
 -  produs gata de folosit

Notă: 
Nu este potrivit pentru aplicarea direct 
pe stejar afumat sau pe lemn exotic 
sau din esențe de lemn fructifer.

Aplicare: trafalet pentru lac sau spatulă
Curățare: cu apă imediat după folosire

Pentru umplerea rosturilor cu lațime de până la 2 mm. 
Ideal pentru toate tipurile de pardoseli din lemn.

Pentru umplerea rosturilor de până la 2 mm. Ideal 
pentru toate tipurile de parchet și pardoseli din lemn.

W-430 este un grund monocomponent pentru lac, com-
patibil cu toate tipurile de parchet și elemente din lemn.

Chit de umplere pe bază de solvent  

Chit de umplere pe bază de apă 

Grund ecologic pentru lac  

FS-415                                                          

FW-400                                                          

W-430

PRODUSE 
PENTRU FINISAREA 
SUPRAFEȚELOR 
DIN LEMN
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Date tehnice
Consum / strat: 0.1 – 0.15 l/m2

Timp de lucru: 2 ore
Timp de uscare la 23°C / 50% r.h.:
 - aplicarea celui de al doilea strat după 4-6 ore
 - încărcare ușoară/trafic ușor – după 48 ore
 - parametri maximi de încărcare – după 7-10 zile 

Date tehnice
Consum / strat: 0.1 – 0.15 l/m2

Timp de uscare la 23°C / 50% r.h.:
 - al doilea strat se aplică după 3 – 5 ore
 - gata pentru trafic ușor după 48 ore
 - rezistență maximă la încărcare după 7 – 10 zile 

Avantaje
 - lac bi-component – nu conține  NMP
 - ușor de aplicat cu rola
 - putere mare de acoperire
 - rezistență mecanică mare

Notă: 
Nu este potrivit pentru aplicarea direct 
pe stejar afumat sau pe lemn exotic 
sau din esențe de lemn fructifer.
Aplicare: rola
Curățarea uneltelor: apă-imediat după 
utilizare 
Raport de amestecare: 10:1

Avantaje
 - lac mono component- nu conține 

NMP
 - ușor de aplicat cu rola 
 - pentru trafic intens
 - nu are impact negativ asupra 

lemnului

Notă: 
Nu este potrivit pentru aplicarea direct 
pe stejar afumat sau pe lemn exotic 
sau din esențe de lemn fructifer.
Unelte aplicare: rola
Curățare: apă imediat după folosire

Lac pentru parchet pe bază de poliuretan în dispersie 
apoasă. Lac pentru parchet și elemente din lemn supu-
se la trafic extrem. 
Variante disponibile: lucios, semi-lucios, mat 

Lac pentru parchet pe bază de poliuretan în dispersie 
apoasă. Lac pentru parchet și elemente din lemn supu-
se la trafic intens.
Variante disponibile: lucios, semi-lucios, mat 

Lac poliuretanic bi-component 

Lac poliuretanic monocomponent 
pe bază de apă

PW-460

PW-480

Volum Ambalaj Cantitate pe palet

4.5 l  (comp. A) bidon 128 x 4.95 l

0.45 l (comp. B) bidon 

Volum Ambalaj Cantitate pe palet

5,0 l bidon 128 x 5.0 l

Date tehnice
Consum / strat: 0.05 – 0.08 l/m2

Timp de uscare la  23°C / 50% r.h.:
 - al doilea strat după  24 ore
 - gata pentru trafic ușor după 3 zile
 - întărire definitivă 10 – 14 zile

Avantaje
 - pe bază de uleiuri naturale, rașini 

și ceară
 - ușor de aplicat
 - ușor de întreținut în timpul 

exploatării pardoselii
 - pentru parchet și pardoseli din lemn

Unelte aplicare: rola

Amestec de ulei și ceară care formează un strat dur 
după aplicare. Produsul este potrivit pentru suprafețe 
din lemn dur cat și de estență moale.Ideal pentru zone 
cu trafic mai intens: coridoare, holuri. Stratul format este 
mult mai rezistent la acțiunea agenților contaminanți. 
Potrivit pentru aplicarea peste stratul de ulei colorat  
OL-611.

Ulei-ceară OL-650

Volum Ambalaj Cantitate pe palet

5,0 l bidon 120 x 5.0 l 
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Volum Ambalaj Cantitate pe palet

0,5 l dose 24 x 0.5 l /cutie 

Volum Ambalaj Cantitate pe palet

1,0 l dose  11 x 1.0 l /cutie carton

Volum Ambalaj Cantitate pe palet

5,0 l bidon  128 x 5.0 l

Avantaje
 - ulei natural
 - gamă largă de culori
 - ușor de aplicat
 - culorile standard pot fi 

amestecate intre ele 
pentru obținerea de 
nuanțe diferite

 - suprafețele colorate pot 
fi lăcuite

Unelte aplicare: rola

Avantaje
 - pentru parchet și pardoseli din lemn
 - pe bază de uleiuri naturale
 - conținut ridicat de reziduri solide
 - ușor de aplicat
 - penetrează ușor substratul datorită 

viscozității reduse 
Unelte aplicare: rola

Întăritor pe bază de izocianat. Potrivit pentru uleiul OL 610. 
Date tehnice
10 părți  OL-610 și  1 parte întăritor OL-610
Timp de lucru: 2 ore la 23°C / 50% r.h. 

Potrivit pentru parchet și alte pardoseli din lemn. Rapid și ușor de 
folosit . Pardoselile colorate pot fi acoperite cu lac pe bază de apă. 
Culori de bază: tec, stejar afumat, maslin, alb, gri, nuc.
Date tehnice
Consum / strat: 0.025 – 0.04 l/m2

Timp de uscare la 23°C / 50% r.h.:
 - 1 oră
 - al doilea strat după  48 ore
 - acoperire cu lac pe bază de apă după  3 zile
 - acoperire cu lac pe bază de solvent după 10 – 14 zile
 - gata pentru trafic ușor după 3 zile (ulei bicomponent după  1 zi)
 - întărire definitivă după  10 zile (ulei 2C după 3 zile)

Pentru decorarea și impregnarea parchetului 
si a altor pardoseli din lemn.
Date tehnice
Consum / strat: 0.07 – 0.1 l/m2

Timp de uscare la 23°C / 50% r.h.:
 - al doilea strat se aplică după 60 minute 
 - gata pentru trafic ușor după 3 zile 
 - întărire definitivă după 8 – 10 zile

Întăritor pentru ulei                            

Ulei colorat

Ulei ecologic  

OL-610                                                         

OL-611                                                          

OL-620

PRODUSE 
PENTRU FINISAREA 
SUPRAFEȚELOR 
DIN LEMN

Ulei  cu uscare rapidă                            OL-610                                                         

Potrivit pentru aplicarea pe parchet și pardoseli din lemn. Pentru 
îmbunătățirea rezistenței  mecanice și chimice a pardoselii și pen-
tru uscarea mai rapidă este recomandat amestecarea acestuia cu 
întăritor OL 610 în raport 10:1.
Date tehnice
Consum / strat: 0.025 – 0.04 l/m2

Timp de uscare la 23°C / 50% r.h.:
- al doilea strat se aplică după o oră 
- aplicarea de lac pe bază de apă după  24 ore
- aplicarea de lac pe bază de solvent după  48 ore

Avantaje
 - ulei natural
 - conținut ridicat de reziduri solide
 - nu conține solvenți conf. TRGS 617
 - ușor și rapid de aplicat
 - putere mare de acoperire

Unelte aplicare: rola

Volum Ambalaj Cantitate

2,5 l flacon 3 x 2.5 l / cutie de carton
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•	 Adeziv de montaj Multi Fix TYTAN PROFESSIONAL 

•	 Adeziv de montaj Classic Fix TYTAN PROFESSIONAL 

•	 Adeziv de montaj Hidro Fix TYTAN PROFESSIONAL

•	 Silicon universal TYTAN PROFESSIONAL 

•	 Acril cu uscare rapidă TYTAN PROFESSIONAL 

•	 TYTAN PROFESSIONAL Super Adeziv RB-20

•	 TYTAN PROFESSIONAL Adeziv poliuretanic 

•	 TYTAN PROFESSIONAL Hydrol 2K

•	 Bandă de Etanşare TYTAN PROFFESIONAL

•	 TYTAN PROFESSIONAL Hydrol 1K „Folie Lichidă”

TYTAN PROFESSIONAL este un brand pentru antre-
prenorii din construcţii şi pentru utilizatorii profesionişti, 
cuprinzând o varietate de produse de calitate premium 
pentru lucrări de finisare şi renovare în clădiri rezidenţiale, 
de birouri şi industriale. 

 �Gamă largă de produse universale şi specializate 
 �Inovaţii mondiale în domeniul spumelor poliuretanice, 
etanşanţilor şi adezivilor de montaj 
 �Calitate înaltă şi constantă certificată ISO 9001 
 �Testarea produselor în conformitate cu standarde 
internaţionale exigente: ISO, DIN, ASTM 

Una dintre cele mai recente inovaţii este noua generaţie de 
spume poliuretanice Tytan Professional O2, care sunt sigure 
pentru utilizator şi pentru mediu. Produsele Tytan O2 au 
fost dezvoltate după o nouă tehnologie şi nu emit substanţe 
dăunătoare numite MDI (izocianaţi) în timpul aplicării. Lipsa 
emisiei de MDI la spumele poliuretanice Tytan O2 a fost 
confirmată de Institutul Suedez SP Provning Forskning. Prin 
introducerea Tytan O2 pe piaţă, Selena oferă consumatorilor 
săi o nouă clasă de siguranţă complet nouă – clasa O2.

TYTAN PROFESSIONAL

Construiește cu încredere
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Conţinut
/Ambalare

Unităţi
pe cutie

Unităţi standard 
per EUR-palet

750 ml  
Tub aerosoli 12 624

 � Informaţii suplimentare pentru aplicare:
 � Acoperire: 20 - 35 metri liniari aplicaţi de suprafaţă izolată (circa 1,4 m2 pentru 
o placă de 100 cm x 50 cm); de la 5 pănă la 14 m2 de suprafaţă izolată cu plăci
 � Tehnici diferite de aplicare pot avea ca rezultat consumuri diferite de adeziv, 
pentru acoperirea finală în m2. Metri liniari sunt cantitatea finală de spumă 
proaspătă şi nu depind de tehnica  
de aplicare.
 � Temperatura ambientului de la +5°C la +30°C
 � Temperatura tubului: de la +10°C la +30°C
 � Clasa de foc: F/ B3 (EN 13 501/ DIN 4102)

IZOLAREA NU A FOST NICIODATĂ MAI UŞOARĂ!! Styro UNI – Adeziv 
poliuretanic cu aplicator, recomandat pentru fixarea, repararea sau lipirea 
izolaţiei interne şi externe, a panourilor decorative, în aplicaţii verticale 
şi orizontale.
Aplicaţii:

 �  Vertical, orizontal
 �  Interior, exterior

Beneficii:
 � Aplicare verticală şi orizontală, pentu izolare, internă şi externă (ambele situaţii)
 � O gamă largă de: aplicaţii (lipirea izolaţiei, mici elemente decorative, alte 
elemente de mici dimensiuni)
 � Nu e nevoie de preparare (produsul e gata de utilizat)
 � Nu este nevoie de apă, electricitate, alte echipamente.
 � Timp de întărire rapid, măsurat la toată gama  de aplicaţii  
(nu numai la izolarea termică – rezultatele arată economie de timp)
 � Aderenţă puternică  
 � Rezistenţă mecanică mare 
 � Durabilitate ridicată a aderenţei

Conţinut
/Ambalare

Unităţi
pe cutie

Unităţi standard 
per EUR-palet

750 ml  
Tub aerosoli 12 624

 � Productivitate: până la 10 m2 izolaţi (cu un tub de 750 ml)
 � Temperatura mediului (suprafaţă şi aer):de la 0°C la +30°C
 � Temperatura tubului: de la +10°C la +30°C
 � Timp maxim de deschidere: <5 min
 � Timp de ajustare: <15 min
 � Timp de întărire totală: cca.24 ore
 � Conductivitate termică: 0.036 W/mK
 � Certificatul aplicării  
ETICS:IAT-15-7493/2008

Toţi parametrii au fost măsuraţi în conformitate cu standardele 
interne ale grupului Selena  
(expandare liberă, 23°C / UR 50%).

Adeziv poliuretanic profesional pentru lipirea şi fixarea izolaţiilor realizate 
din polistiren la exterior sau în interior. În comparaţie cu mortarurile 
cu uscare rapidă, Tytan Styro 753 este: mai uşor, mai rapid şi mai puternic.
Aplicaţii:

 � Lipirea şi fixarea izolaţiilor realizate din polistiren la exterior sau în interior
 � Umplerea îmbinărilor de dilataţie ale sistemelor de izolare termică 
 � Lipirea şi izolarea panourilor izolatoare pentru pereţi

TYTAN Professional
STYRO  753 
Adeziv poliuretanic 
pentru polistiren 

TYTAN Professional
STYRO  UNI 
Adeziv Universal 
pentru lipirea izolaţiei 
şi a decoraţiunilor (STYRO Montaj)
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Silicon 
Universal 

Conţinut
/Ambalare

Unităţi
pe cutie

Unităţi 
standard per 
EUR-palet

Cartuş 280 ml 12 1440

„Salam” 600 ml 12 1152

 � Materia primă de bază: polimer siliconic 
cu sistem de întărire acetoxi
 � Timp de formare a crustei: 15–25 min 
la 23°C / 50% UR 
 � Viteza de întărire: aprox. 2.0 mm după 
24 ore la 23°C / 50% UR
 � Modul de elasticitate @100% alungire: 
0.5 MPa
 � Deplasarea maximă admisă: ±20%
 � Duritatea Shore A: aprox. 20
 � Rezistenţa termică: -40°C ÷ +100°C
 � Culori: transparent, alb, gri, negru, maro 
 � Întruneşte cerinţele standardului ISO 
11600 pentru tipul F,  
clasa de etanşanţi 20 LM.

Etanşant siliconic uşor de aplicat 
pentru o gamă largă de aplicaţii în 
lucrări de construcţii şi renovare. 
Aplicaţii:

 � Etanşarea rosturilor de dilataţie în lucrări 
generale de construcţii 
 � Etanşare în jurul tocurilor de uşi şi 
ferestre 
 � Protejarea spumei poliuretanice 
împotriva radiaţiilor uv 

Beneficii:
 �  Gamă largă de aplicaţii
 �  Aderenţă la majoritatea suprafeţelor 
neporoase 
 �  Foarte bune proprietăţi fizice 
 �  Excelentă rezistenţă la UV şi intemperii
 �  Perfect pentru aplicaţii interioare şi 
exterioare
 �  Permanent elastic

Conţinut
/Ambalare

Unităţi
pe cutie

Unităţi 
standard per 
EUR-palet

Cartuş 280 ml 12 1440

Conţinut
/Ambalare

Unităţi
pe cutie

Unităţi 
standard per 
EUR-palet

Cartuş 310 ml 12 1440

Conţinut
/Ambalare

Unităţi
pe cutie

Unităţi 
standard per 
EUR-palet

Cartuş 310 ml 12 1440

 � Culori disponibile: alb
 � Consistenţă: pastă omogenă
 � Densitate: 0,45 g/cm3 +/- 0,02 g/cm3  
(la 23°C)
 � Temperatura de aplicare: +5°- +40°C

Acril cu uscare 
Rapidă 

Poate fi vopsit după 20 minute! 
Aplicaţii:

 � Umplerea zgârieturilor şi crăpăturilor din 
pereţi şi tavane
 � Mascarea capetelor elementelor de 
fixare folosite la asamblarea pereţilor 
despărţitori şi a tavanelor suspendate
 � Umplerea rosturilor din faţade

Beneficii:
 � Gata de procesat şi vopsit după 20 
minute
 � Poate fi vopsit cu orice tip de vopsea, nu 
se decolorează
 � Nu se contractă şi nu se fisurează
 � Poate fi folosit şi în rosturi adânci
 � Pentru aplicaţii interioare şi exterioare 
 � Aderă perfect la majoritatea suprafeţelor 
poroase
 � Foarte uşor de aplicat

 � Productivitate: 300 până la  500 g/m2

 � Timp de lucru: 6 până la 10 min
 � Timp de întărire totală: până la 48 ore

Adeziv de construcţii poliuretanic mono-
component, recomandat pentru fixarea 
structural în construcţiile din lemn, în 
construcţii şi tâmplărie. Aderă excelent 
la majoritatea materialelor de construcţii, 
precum: lemn, beton, cărămidă, cera-
mică, piatră naturală, plăci sau plastic.
Aplicaţii:

 �  Îmbinare foarte puternică
 � Rezistent la apă, nu este afectat de 
temperaturi ridicate sau scăzute, rezistent 
la intemperii
 � Ideal pentru aplicaţii interioare şi exterioare
 � Potrivit pentru montarea materialelor 
izolatoare termic şi fonic
 � Uşor de aplicat

Beneficii:
 �  Îmbinarefoarteputernică
 � Rezistent la apă, nu este afectat de 
temperaturi ridicate sau scăzute, rezistent 
la intemperii
 � Ideal pentru aplicaţii interioare şi exterioare
 � Potrivit pentru montarea materialelor 
izolatoare termic şi fonic
 � Uşor de aplicat

Lemn, metal, piatra
Adeziv poliuretanic

 � Productivitate: 300 până la 500 g/m2

 � Timp de lucru: 10 până la 15 min
 � Timp de întărire totală: până la 72 ore

Adeziv universal pe bază de cauciuc 
(fără-toluen), recomandat pentru lipirea 
şi montarea materialelor obişnuite 
de finisare şi izolare, în lucrări de 
construcţii şi renovare. Aderă excelent 
la lemn, beton, cărămidă, tencuială şi 
altele.
Aplicaţii:

 � Lipirea şipcilor, a plăcilor ceramice, 
a panelurilor şi plăcilor din polistiren 
şi plastic 
 � Montarea chesoanelor, rozetelor 
şi cornişelor din gips şi poliuretan 
 � Montarea materialelor izolatoare termic 
şi fonic

Beneficii:
 �  Conţine solvenţi mai puţin agresivi (fără 
toluen) 
 �  Uşor de aplicat
 �  Aderenţă excelentă, imediată, la 
majoritatea materialelor de construcţii 
 �  Formează o îmbinare puternică, durabilă 
şi permanentă, flexibilă după întărire  
 �  Ideal pentru aplicaţii interioare şi 
exterioare

Şipci, panouri, profile
Super Adeziv RB-20 
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Conţinut
/Ambalare

Unităţi
pe cutie

Unităţi standard 
per EUR-palet

Cartuş 290 ml 12 1440

Conţinut
/Ambalare

Unităţi
pe cutie

Unităţi standard 
per EUR-palet

Cartuş 310 ml 12 1440

Conţinut
/Ambalare

Unităţi
pe cutie

Unităţi standard 
per EUR-palet

Cartuş 310 ml 12 1440

 � Timp de lucru: 20-30 min
 � Productivitate: 200-300 g/m2

 � Timp de întărire totală: până la 72 ore

 � Timp de lucru: 10-15 min
 � Productivitate: 150-300 g/m2

 � Timp de întărire totală: 3-5 zile

 � Timp de lucru: 10-20 min
 � Timp de întărire totală: 2-3 mm / 24 ore  
(în condiţii normale)

HIDRO FIx este un adeziv universal, fără solvenţi, 
recomandat pentru aplicaţii interioare şi exterioare. 
Creează o îmbinare flexibilă şi transparentă. Aderenţă 
excelentă la majoritatea materialelor de construcţii 
şi finisare, precum polistiren, plăci ceramice, lemn, 
elemente din metal şi plastic, paneluri şi spumă, vată 
minerală.
Aplicaţii:

 � Lemn şi plastic 
 � Chesoane, gips şi cornişe din poliuretan 
 � Materiale izolatoare termic şi acustic (inclusiv polistiren) 
 � Praguri şi pervazuri 
 � Elemente decorative şi de finisare din PVC, polistiren 
şi derivate din lemn 
 � Şipci, paneluri şi plăci din plastic şi lemn 
 � Chesoane, rozete şi colţare din gips 

Beneficii:
 � Îmbinare transparentă; Prietenos cu mediul 
 � Formulă neinflamabilă 
 � Aderenţă excelentă pe toate tipurile de suprafeţe 
 �  Rezistenţă la căldură 
 �  Formează o îmbinare puternică şi durabilă 
 �  Uşor de aplicat; Rezistenţă la umiditate 

CLASSIC FIx este un adeziv cu utilizări multiple, 
pe bază de cauciuc. Creează o îmbinare flexibilă 
şi transparentă. Produsul are aderenţă excelentă 
la materiale de construcţii: beton, lemn, cărămidă, 
tencuială.
Aplicaţii:

 � Lipirea panelurilor şi a plăcilor din plastic – inclusiv a celor 
din lemn, respectiv PVC rigid 
 � Lipirea chesoanelor, rozetelor şi cornişelor din gips 
şi poliuretan 
 � Lipirea materialelor izolatoare termic şi acustic 

Beneficii:
 �  Îmbinare transparentă
 �  Formează o îmbinare puternică, durabilă, permanentă
 �  Îmbinare flexibilă
 �  Aderenţă excelentă la suprafeţele de construcţii 
 �  Pentru aplicaţii interioare şi exterioare 
 �  Rezistent la umiditate
 �  Uşor de aplicat
 �  Aderenţă excelentă la majoritatea substraturilor poroase 
şi neporoase, precum folii metalice şi diferite materiale 
plastice 

MULTI FIx este un adeziv monocomponent, trans-
parent, sub forma unei paste omogene, hibrid, 
pe bază de silani modificaţi. Adezivul nu conţine 
izocianaţi, solvenţi şi apă. Este un produs universal, 
cu o gamă largă de aplicaţii, ce formează o îmbinare 
flexibilă şi transparentă. Produsul este recomandat 
pentru fixarea materialelor obişnuite de construcţii 
în timpul lucrărilor de finisare şi renovare.
Aplicaţii:

 � Lipirea diferitelor elemente pe substraturi din lemn, sticlă, 
beton, metal şi plastic
 � Lipirea şipcilor, plintelor, panelurilor, plăcilor ceramice
 � Lipirea elementelor decorative din lemn, gips, plută, plăci 
aglomerate, metal, piatră, polistiren
 � Lipirea vatei minerale şi a celei de sticlă

Beneficii:
 � Îmbinare transparentă
 � Fixare iniţială rapidă şi durabilă; Uşor de aplicat
 � Îmbinare flexibilă; Rezistenţă finală
 � Aderenţă excelentă la majoritatea suprafeţelor obişnuite 
(poroase şi neporoase, precum folii sau plastic) 
 �  Rezistenţă la umiditate
 �  Nu necesită utilizarea primerilor

HidRO FiX 
Adeziv de montaj  

CLASSiC FiX 
Adeziv de montaj  

MULTi FiX 
Adeziv de montaj  
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Bandă de Etanşare 

HYdROL 2K 
Mortar bi-component  
pentru hidroizolare 

HYdROL 1K 
Folie Lichidă 

Conţinut
/Ambalare

Unităţi
pe cutie

Unităţi standard 
per EUR-palet

10 m 1 500

50 m 1 500

 � 100% rezistent la pătrunderea apei şi a aburului

Etanşarea colţurilor pereţilor în băi şi bucătării

Aplicaţii:
 � înaintea aplicării materialelor pentru hidroizolare
 � etanșarea strapungerilor,colțurilor, orizontale și verticale

Beneficii:
 �  Protecţia apelor de colţuri, margini şi articulaţiilor
 �  Componentă esenţială a unei hidroizolații eficiente

Conţinut
/Ambalare

Unităţi
pe cutie

Unităţi standard 
per EUR-palet

4 kg - 80

20 kg - 24

 � Timp deschis:1 oră
 � Al doilea strat după: 4-6 ore
 � Expunere după aplicare: la ploaie după 6 ore,  
la trafic după 1 zi
 � Consum pe strat de 1mm: 1,5 kg/m2

     Consum total:
 � Hidroizolare  uşoară (Antiumezeală) băi: 2 straturi; 
2-2,3 kg /m2

 � Hidroizolare medie (împotriva infiltrării apei)  
Terase: 2 straturi; 2,3 kg/m2

 � Hidroizolare grea (împotriva apei subterane sub 
presiune) piscine, bazine: 2-3 straturi  
(primul armat cu plasă de fibre de sticlă) 3,7 kg/m2

Hydrol 2KEste un mortar bi-component de imper-
meabilizare pe bază de ciment şi răşini.
Aplicaţii:

 �  La interior: băi, spălătorii, pivniţe
 �  La exterior: piscine, terase, bazine de apă

Beneficii:
 �  Permanent elastic – acoperă fisurile 
 �  Uscare rapidă (poate fi vopsit sau se poate aplica gresie 
peste, după 24 de ore) 
 �  Uşor de aplicat cu gletiera sau peria

Conţinut
/Ambalare

Unităţi
pe cutie

Unităţi standard 
per EUR-palet

1.2 kg 6 378

4 kg 1 144

12 kg 1 55

 � Temperatura de aplicare: ntre +5°C şi +25°C
 � Timp de uscare al primului strat: min. 6 ore
 � Timp total de întărire al acoperirii: min. 24 ore
 � Grosimea minimă a acoperirii: 1,5 mm
 � Lipirea plăcilor ceramice: după min. 24 ore

Protejează împotriva influenţei dăunătoare a umezelii 
şi a apei care se scurge fără a exercita o presiune 
hidrostatică. Folosit înaintea lipirii plăcilor ceramice, 
pentru a crea o membrană elastică, impermeabilă. 
Aplicaţii:

 � Balcoane, terase, pereţi exteriori, cât şi camere expuse 
la umiditate temporară: bucătării, camere de baie, cabine 
de duş, spălătorii, subsoluri. 

Beneficii:
 � Asigură impermeabilizarea camerelor expuse la umiditate 
temporară. 
 � Creează o membrană permanent flexibilă
 � Umple fisurile din stratul suport
 � Aderenţă foarte bună
 � Se poate folosi ca strat izolator sub placările ceramice, 
atât la interior cât şi la exterior. 
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aplicaţi cu spatulă dinţată

aplicaţi cu perie / curăţaţi suprafaţa cu perie 

concentrat – trebuie diluat cu apă

numai pentru pardoseli

rezistent la presiune punctuală (ex. mobilier pe rotile)

potrivit pentru pardoseli cu sistem de încălzire

aplicaţi cu rolă

aplicaţi cu rolă ghimpată

aplicaţi cu spatulă

aplicaţi cu perie

aplicaţi cu un cuţit de chit

PICTOGRAME  
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