
 

 

 

TYTAN PROFESSIONAL PU MARINE ADHESIVE  
TYTAN PROFESSIONAL PU DENİZ TUTKALI 

 

Poliüretan bazlı, suya dayanıklı, boşluk doldurma özelliğine sahip sıvı formda ahşap yapıştırıcısı. 

Sürekli su altında kalacak yapıştırma uygulamaları için uygundur.   

 

  UYGULAMA ALANLARI 

   Hemen her türlü ahşabı birbirine; metale; bazı plastiklere; taş, tuğla ve betona 

yapıştırmada. 

   Ahşap yapı elamanlarının yapıştırılması ve tamirinde. 

   Mobilya üretiminde ve tamirinde. 

 

ÖZELLİKLER  
   Ahşabı birbirine ve beton, metal ve bazı plastiklerlere güçlü yapıştırır 

   Şeffaf (bal rengi) 

   İç ve dış mekanlarda kullanılabilir. 

   Sınırlı büyüme yapar, boşlukları doldurur. 

   Suya, rutubete ve hava şartlarına son derece dayanıklıdır. D4 sınıfındadır (DIN -

EN 204 standartına göre) 

   Üzeri boyanabilir 

   Solvent içermez, kokusuzdur. 

 

AMBALAJ SEÇENEKLERİ  
Brüt 750gr (12’li koli) plastik şişelerde.  

 

TEKNİK BİLGİLER  
 
   Viskozite(20C): 6000-8000 cps 

   Densite: 1,10 gr/ml 

   Uygulama Sıcaklığı: +5C - +30C 

   Açık Zaman: 40 dakika 

   Presleme Süresi: 4 saat 

   Katı Madde Oranı: %95 

   Servis Sıcaklığı: -15C 100C 

   Uygulama Sıcaklığı: 10-30C 

   Renk: Bal rengi 

 



 

 

 

YÜZEY HAZIRLIĞI  
 
   Yapıştırılacak yüzeylerin temiz olmalı, yağ, kir ve gevşek parçalar içermemelidir. 

   Özellikle nem içermeyen ve nem geçirmeyen yüzeylerin yapıştırıcı miktarının 

kabaca %5'i oranında su ile nemlendirilmelidir. 

   UYGULAMA ŞEKLİ 

   Ortamın, yapıştırılacak malzemenin, ve yapıştırıcının sıcaklıklıklarının +5C’nin 

altında olmamalıdır. 

   Yapıştırıcı uygulama yüzeylerinden sadece birisine ince bir katman halinde 

uygulanmalıdır. 

   Yüzeyler açık-zaman aşılmaksızın bir araya getirilip preslenmelidir. 

   Preslenme süresi oda sıcaklığında ortalama 4 saattir. 

 

RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA  
 

+5 ve +30C arasında depolanması durumunda  12 ay. Ürün azot altında doldurularak havayla 

temastan korunmuştur. Ambalaj açıldıktan sonra raf ömrü kısalabilir.   

 

UYARILAR  
   Yapıştırıcının tam kuruması bir günü bulabilir, bu esnada yapıştırılan malzemeler 

dikkatle taşınmalıdır. 

   Islak yapıştırıcı Tytan Professional Köpük Temizleyici ile veya aseton benzeri bir 

solvent ile derhal temizlenmelidir. 

   Kurumuş yapıştırıcı, zorlukla ancak mekanik yöntemlerle çıkarılabilir. 

   PE, PP, naylon ve Teflon benzeri plastikleri yapıştırmaz 

   Güçlü yapışma için yüzeylerden en az birisinin gözenekli olması tavsiye edilir. 

   Ambalaj azot altında doldurulmuştur, uygulama sonrası ters çevrilerek içerisinde 

hava kalmadığından emin olunmalıdır. 

 
GÜVENLİK BİLGİLERİ  
 
Difenilmetan -4,4 diizosiyanat içerir. Uzun süre teneffüs edilmesi durumunda solunum 

organlarınında hassasiyet oluşturabilir. Islak yapıştırıcı ile cildin uzun süre temas etmesi lokal 

kızarıklığa ve hassasiyete neden olabilir. Bu nedenle kullanım esnasında ortam havalandırılmalı, 

yapıştırıcının cilt ile temasından kaçınılmalı, tercihen eldiven ve koruma gözlüğü kullanılmalıdır. 

Kurumasını tamamlamış PU yapıştırıcı, insan sağlığına ve çevreye karşı bir tehlike riski 

oluşturmaz. Detaylı bilgi için ürüne ait güvenlik bilgi formuna başvurunuz. 


