
ДИВИТИСЯ ВІДЕО  
SELENA GROUP:

 

312
85V

01

К
А

Т
А

Л
О

Г
 П

Р
О

Д
У

К
Ц

ІЇ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ
ПРОФЕСІЙНА ПРОДУКЦІЯ

ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

Selena в Україні: ТОВ «Селена Україна»
Тел/факс.: +38 044 364 99 27/28 
2021

www.tytan.ua



SELENA GROUP
МИССИЯ
ВМЕСТЕ МЫ СТРОИМ ЛУЧШЕ И НАДЕЖНЕЕ

Selena Group является мировым производителем широкого спектра продуктов 
строительной химии, обеспечивающих профессиональных подрядчиков и клиентов 
качественными полиуретановыми пенами, клеями, герметиками, системами изоляции 
и другими материалами. В состав группы входят более 30 дочерних компаний и 16 
производственных предприятий.

Основанная в 1992 году, Selena была одним из первопроходцев, предлагающим современные 
строительные решения на польском рынке. На сегодняшний день Selena Group насчитывает 
более 1700 человек и входит в тройку ведущих производителей однокомпонентного 
пенополиуретана в мире. Наша эффективная дистрибьюторская сеть, охватывающая 
Европу, Азии, Северной и Южной Америки достигает 42 000 клиентов и миллионы 
пользователей по всему миру. Благодаря интегрированной функции исследований и 
разработок с лабораториями в Польше, Испании, Турции и Китае, Selena инвестирует в 
инновационные решения, которые меняют способы строительства к лучшему, и постоянно 
расширяет свой ассортимент продукции.

Глобальный опыт, накопленный на различных локальных рынках, позволяет Selena 
Group быстро развиваться и создавать решения, адаптированные к потребностям 
пользователей. Производственные предприятия, расположенные в Польше, Испании, Китае, 
Южной Корее, Бразилии, Турции, Румынии и Казахстане, удовлетворяют растущий спрос на 
продукцию Selena.
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компании производственных
площадей в Европе, 
Азии и Южной
Америке

Исследования 
&  Развитие
сфокусированные
на инновациях

НАХОДИТСЯ
в ТОП 3
производителей   
полиуретановых 
пен в мире

POLAND
Selena FM S.A. 
Selena Marketing International Sp. z o.o.
Selena S.A. 
Orion Polyurethanes Sp. z o.o. S.K.A. 
Libra Sp. z o.o.   
Carina Silicones Sp. z o.o. 
Tytan EOS Sp. z o.o.  
Matizol S.A. 
Selena Industrial Technologies Sp. z o.o.

EASTERN EUROPE  
& CENTRAL ASIA
Selena Vostok OOO
Selena CA L.L.P.
TOO Selena Insulations
TOO Big Elit   
Selena Ukraine Ltd.

AMERICAS
Selena Sulamericana Ltda   
Selena USA, Inc. 

WESTERN EUROPE
Selena Iberia - Quilosa S.L.U. 
Selena Italia srl 
Selena Deutschland GmbH 

ASIA
Weize (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
Foshan Chinuri-Selena Chemical Co.  
Selena Nantong Building Materials Co., Ltd. 
Hamil - Selena Co. Ltd.

CENTRAL EUROPE
Chemistry for Building s.r.o.
Selena Bulgaria Ltd.
Selena Bohemia s.r.o.
Selena Hungária Kft.
Selena Romania SRL
Euro MGA Product SRL

MIDDLE EAST
Selena Yapı Malzemeleri Ltd.   
Polyfoam Yalitim Sanayi ve Tic Ltd.

Торгівля в виробничих 
майданчиків в Європі,
Азії і Південній 
Америці

компанії

країнах
вкраїнах 

світу
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Дослідження
& Розвиток
націлені на 
інновації

виробників
поліуретанових 
пін в світі

ЗНАХОДИТЬСЯ
в ТОП 4

Selena Vostok OOO
Selena CA L.L.P.
TOO Selena Insulations
TOO Big Elit
Selena Ukraine Ltd.

EASTERN EUROPE
& CENTRAL ASIA

Selena FM S.A.
Selena Marketing International Sp. z o.o.
Selena S.A.
Orion Polyurethanes Sp. z o.o. S.K.A.
Libra Sp. z o.o.
Carina Silicones Sp. z o.o.
Matizol S.A.
Selena Industrial Technologies Sp. z o.o.
Selena LABS 

POLAND

Weize (Shanghai) Trading CO., Ltd.
Foshan Chinuri-Selena Chemical Co.
Selena Nantong Building Materials Co., Ltd.
Hamil - Selena Co. Ltd.
House Selena

ASIA

Selena Sulamericana Ltda
Selena USA, Inc.
Selena Mexico

AMERICAS
Chemistry for Building s r.o.
Selena Bulgaria Ltd.
Selena Bohemia s r.o.
Selena Hungaria Kft.
Selena Romania SRL
Euro MGA Product SRL

CENTRAL EUROPE

Selena Yapi Malzemeleri Ltd.
Polyfoam Yalitim Sanayi ve Tic Ltd. 

MIDDLE EAST
Selena Iberia - Quilosa S.L.U.
Selena Italia srl
Selena Deutschland GmbH
Uniflex

WESTERN EUROPE

SELENA GROUP ЛАБОРАТОРІЯ
МІСІЯ
РАЗОМ МИ БУДУЄМО КРАЩЕ І НАДІЙНІШЕ

ФОРМУЛА УСПІХУ ТАМ, ДЕ ТЕХНОЛОГІЇ 
ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ З ТВОРЧІСТЮ

Selena Group є світовим виробником широкого спектру продукції будівельної хімії, 
забезпечує професійних підрядників і клієнтів якісними поліуретановими пінами, клеями, 
герметиками, системами ізоляції та іншими матеріалами. До складу групи входять понад 
35 дочірніх компаній і 19 виробничих підприємств.

Заснована в 1992 році, Selena була одним з першопрохідців, що пропонують сучасні 
будівельні рішення на польському ринку. На сьогоднішній день Selena group налічує більше 
1900 чоловік та являється одним з чотирьох найбільших виробників поліуретанової піни в 
світі. Наша ефективна дистриб'юторська мережа, що охоплює Європу, Азію, Північну та 
Південну Америку сягає 42 000 клієнтів і мільйони користувачів по всьому світу. Завдяки 
інтегрованій функції досліджень і розробок з лабораторіями в Польщі, Іспанії, Італії, 
Туреччині та Китаї, Selena інвестує в інноваційні рішення, які змінюють технології 
будівництва на краще, і постійно розширює свій асортимент продукції.

Глобальний досвід, накопичений на різних локальних ринках, дозволяє Selena Group 
швидко розвиватися і створювати рішення, адаптовані до потреб користувачів. Виробничі 
підприємства, розташовані в Польщі, Іспанії, Китаї, Південній Кореї, Бразилії, Туреччині, 
Румунії та Казахстані, задовольняють зростаючий попит на продукцію Selena.

Інновації, які є трампліном у майбутнє нашого бізнесу, це плід колективних 
зусиль відділу досліджень і розробок нашої компанії. Лабораторії Selena Group 
розробляють рішення, які відкривають нові горизонти на будівельному ринку, в 
той же час постійне удосконалюючи існуючі продукти для задоволення 
потреб професіоналів. Відділ досліджень і розробок Selena покладається 
на щоденний творчий внесок майже 50 людей в лабораторіях Польщі, Італії, 
Туреччини, Китаю та Іспанії. Для наших дослідників технології – це 
не тільки професійне завдання, це їх пристрасть.

Мережа наших науково-дослідних лабораторій дозволяє
нам максимізувати результати проведених досліджень
і ділитися експертизою, ідеями та досвідом, отриманими
дослідниками, які працюють в різноманітних умовах.
Selena Group на постійній основі співпрацює з 
науковцями та дослідницькими установами.

В знак визнання цих зусиль ми отримали Грант
від програми "Горизонт-2020" ЄС, який
фінансує і просуває інновації в сфері
наукових досліджень.

Креативність і технологічні ноу-хау,
що надаються відділом досліджень і розробок,
є ключовими елементами успішного розвитку
нашої компанії. Якщо нові рішення виявляються 
новаторськими, вони успішно комерціалізуються відповідними
підрозділами.



SELENA GROUP
МИССИЯ
ВМЕСТЕ МЫ СТРОИМ ЛУЧШЕ И НАДЕЖНЕЕ

Selena Group является мировым производителем широкого спектра продуктов 
строительной химии, обеспечивающих профессиональных подрядчиков и клиентов 
качественными полиуретановыми пенами, клеями, герметиками, системами изоляции 
и другими материалами. В состав группы входят более 30 дочерних компаний и 16 
производственных предприятий.

Основанная в 1992 году, Selena была одним из первопроходцев, предлагающим современные 
строительные решения на польском рынке. На сегодняшний день Selena Group насчитывает 
более 1700 человек и входит в тройку ведущих производителей однокомпонентного 
пенополиуретана в мире. Наша эффективная дистрибьюторская сеть, охватывающая 
Европу, Азии, Северной и Южной Америки достигает 42 000 клиентов и миллионы 
пользователей по всему миру. Благодаря интегрированной функции исследований и 
разработок с лабораториями в Польше, Испании, Турции и Китае, Selena инвестирует в 
инновационные решения, которые меняют способы строительства к лучшему, и постоянно 
расширяет свой ассортимент продукции.

Глобальный опыт, накопленный на различных локальных рынках, позволяет Selena 
Group быстро развиваться и создавать решения, адаптированные к потребностям 
пользователей. Производственные предприятия, расположенные в Польше, Испании, Китае, 
Южной Корее, Бразилии, Турции, Румынии и Казахстане, удовлетворяют растущий спрос на 
продукцию Selena.
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НАХОДИТСЯ
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производителей   
полиуретановых 
пен в мире

POLAND
Selena FM S.A. 
Selena Marketing International Sp. z o.o.
Selena S.A. 
Orion Polyurethanes Sp. z o.o. S.K.A. 
Libra Sp. z o.o.   
Carina Silicones Sp. z o.o. 
Tytan EOS Sp. z o.o.  
Matizol S.A. 
Selena Industrial Technologies Sp. z o.o.

EASTERN EUROPE  
& CENTRAL ASIA
Selena Vostok OOO
Selena CA L.L.P.
TOO Selena Insulations
TOO Big Elit   
Selena Ukraine Ltd.

AMERICAS
Selena Sulamericana Ltda   
Selena USA, Inc. 

WESTERN EUROPE
Selena Iberia - Quilosa S.L.U. 
Selena Italia srl 
Selena Deutschland GmbH 

ASIA
Weize (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
Foshan Chinuri-Selena Chemical Co.  
Selena Nantong Building Materials Co., Ltd. 
Hamil - Selena Co. Ltd.

CENTRAL EUROPE
Chemistry for Building s.r.o.
Selena Bulgaria Ltd.
Selena Bohemia s.r.o.
Selena Hungária Kft.
Selena Romania SRL
Euro MGA Product SRL

MIDDLE EAST
Selena Yapı Malzemeleri Ltd.   
Polyfoam Yalitim Sanayi ve Tic Ltd.

Торгівля в виробничих 
майданчиків в Європі,
Азії і Південній 
Америці

компанії

країнах
вкраїнах 
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націлені на 
інновації

виробників
поліуретанових 
пін в світі

ЗНАХОДИТЬСЯ
в ТОП 4

Selena Vostok OOO
Selena CA L.L.P.
TOO Selena Insulations
TOO Big Elit
Selena Ukraine Ltd.

EASTERN EUROPE
& CENTRAL ASIA

Selena FM S.A.
Selena Marketing International Sp. z o.o.
Selena S.A.
Orion Polyurethanes Sp. z o.o. S.K.A.
Libra Sp. z o.o.
Carina Silicones Sp. z o.o.
Matizol S.A.
Selena Industrial Technologies Sp. z o.o.
Selena LABS 

POLAND

Weize (Shanghai) Trading CO., Ltd.
Foshan Chinuri-Selena Chemical Co.
Selena Nantong Building Materials Co., Ltd.
Hamil - Selena Co. Ltd.
House Selena

ASIA

Selena Sulamericana Ltda
Selena USA, Inc.
Selena Mexico

AMERICAS
Chemistry for Building s r.o.
Selena Bulgaria Ltd.
Selena Bohemia s r.o.
Selena Hungaria Kft.
Selena Romania SRL
Euro MGA Product SRL

CENTRAL EUROPE

Selena Yapi Malzemeleri Ltd.
Polyfoam Yalitim Sanayi ve Tic Ltd. 

MIDDLE EAST
Selena Iberia - Quilosa S.L.U.
Selena Italia srl
Selena Deutschland GmbH
Uniflex

WESTERN EUROPE

SELENA GROUP ЛАБОРАТОРІЯ
МІСІЯ
РАЗОМ МИ БУДУЄМО КРАЩЕ І НАДІЙНІШЕ

ФОРМУЛА УСПІХУ ТАМ, ДЕ ТЕХНОЛОГІЇ 
ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ З ТВОРЧІСТЮ

Selena Group є світовим виробником широкого спектру продукції будівельної хімії, 
забезпечує професійних підрядників і клієнтів якісними поліуретановими пінами, клеями, 
герметиками, системами ізоляції та іншими матеріалами. До складу групи входять понад 
35 дочірніх компаній і 19 виробничих підприємств.

Заснована в 1992 році, Selena була одним з першопрохідців, що пропонують сучасні 
будівельні рішення на польському ринку. На сьогоднішній день Selena group налічує більше 
1900 чоловік та являється одним з чотирьох найбільших виробників поліуретанової піни в 
світі. Наша ефективна дистриб'юторська мережа, що охоплює Європу, Азію, Північну та 
Південну Америку сягає 42 000 клієнтів і мільйони користувачів по всьому світу. Завдяки 
інтегрованій функції досліджень і розробок з лабораторіями в Польщі, Іспанії, Італії, 
Туреччині та Китаї, Selena інвестує в інноваційні рішення, які змінюють технології 
будівництва на краще, і постійно розширює свій асортимент продукції.

Глобальний досвід, накопичений на різних локальних ринках, дозволяє Selena Group 
швидко розвиватися і створювати рішення, адаптовані до потреб користувачів. Виробничі 
підприємства, розташовані в Польщі, Іспанії, Китаї, Південній Кореї, Бразилії, Туреччині, 
Румунії та Казахстані, задовольняють зростаючий попит на продукцію Selena.

Інновації, які є трампліном у майбутнє нашого бізнесу, це плід колективних 
зусиль відділу досліджень і розробок нашої компанії. Лабораторії Selena Group 
розробляють рішення, які відкривають нові горизонти на будівельному ринку, в 
той же час постійне удосконалюючи існуючі продукти для задоволення 
потреб професіоналів. Відділ досліджень і розробок Selena покладається 
на щоденний творчий внесок майже 50 людей в лабораторіях Польщі, Італії, 
Туреччини, Китаю та Іспанії. Для наших дослідників технології – це 
не тільки професійне завдання, це їх пристрасть.

Мережа наших науково-дослідних лабораторій дозволяє
нам максимізувати результати проведених досліджень
і ділитися експертизою, ідеями та досвідом, отриманими
дослідниками, які працюють в різноманітних умовах.
Selena Group на постійній основі співпрацює з 
науковцями та дослідницькими установами.

В знак визнання цих зусиль ми отримали Грант
від програми "Горизонт-2020" ЄС, який
фінансує і просуває інновації в сфері
наукових досліджень.

Креативність і технологічні ноу-хау,
що надаються відділом досліджень і розробок,
є ключовими елементами успішного розвитку
нашої компанії. Якщо нові рішення виявляються 
новаторськими, вони успішно комерціалізуються відповідними
підрозділами.
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Дослідження
& Розвиток
націлені на 
інновації

виробників
поліуретанових 
пін в світі

ЗНАХОДИТЬСЯ
в ТОП 4

Selena Vostok OOO
Selena CA L.L.P.
TOO Selena Insulations
TOO Big Elit
Selena Ukraine Ltd.

EASTERN EUROPE
& CENTRAL ASIA

Selena FM S.A.
Selena Marketing International Sp. z o.o.
Selena S.A.
Orion Polyurethanes Sp. z o.o. S.K.A.
Libra Sp. z o.o.
Carina Silicones Sp. z o.o.
Matizol S.A.
Selena Industrial Technologies Sp. z o.o.
Selena LABS 

POLAND

Weize (Shanghai) Trading CO., Ltd.
Foshan Chinuri-Selena Chemical Co.
Selena Nantong Building Materials Co., Ltd.
Hamil - Selena Co. Ltd.
House Selena

ASIA

Selena Sulamericana Ltda
Selena USA, Inc.
Selena Mexico

AMERICAS
Chemistry for Building s r.o.
Selena Bulgaria Ltd.
Selena Bohemia s r.o.
Selena Hungaria Kft.
Selena Romania SRL
Euro MGA Product SRL

CENTRAL EUROPE

Selena Yapi Malzemeleri Ltd.
Polyfoam Yalitim Sanayi ve Tic Ltd. 

MIDDLE EAST
Selena Iberia - Quilosa S.L.U.
Selena Italia srl
Selena Deutschland GmbH
Uniflex

WESTERN EUROPE

SELENA GROUP ЛАБОРАТОРІЯ
МІСІЯ
РАЗОМ МИ БУДУЄМО КРАЩЕ І НАДІЙНІШЕ

ФОРМУЛА УСПІХУ ТАМ, ДЕ ТЕХНОЛОГІЇ 
ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ З ТВОРЧІСТЮ

Selena Group є світовим виробником широкого спектру продукції будівельної хімії, 
забезпечує професійних підрядників і клієнтів якісними поліуретановими пінами, клеями, 
герметиками, системами ізоляції та іншими матеріалами. До складу групи входять понад 
35 дочірніх компаній і 19 виробничих підприємств.

Заснована в 1992 році, Selena була одним з першопрохідців, що пропонують сучасні 
будівельні рішення на польському ринку. На сьогоднішній день Selena group налічує більше 
1900 чоловік та являється одним з чотирьох найбільших виробників поліуретанової піни в 
світі. Наша ефективна дистриб'юторська мережа, що охоплює Європу, Азію, Північну та 
Південну Америку сягає 42 000 клієнтів і мільйони користувачів по всьому світу. Завдяки 
інтегрованій функції досліджень і розробок з лабораторіями в Польщі, Іспанії, Італії, 
Туреччині та Китаї, Selena інвестує в інноваційні рішення, які змінюють технології 
будівництва на краще, і постійно розширює свій асортимент продукції.

Глобальний досвід, накопичений на різних локальних ринках, дозволяє Selena Group 
швидко розвиватися і створювати рішення, адаптовані до потреб користувачів. Виробничі 
підприємства, розташовані в Польщі, Іспанії, Китаї, Південній Кореї, Бразилії, Туреччині, 
Румунії та Казахстані, задовольняють зростаючий попит на продукцію Selena.

Інновації, які є трампліном у майбутнє нашого бізнесу, це плід колективних 
зусиль відділу досліджень і розробок нашої компанії. Лабораторії Selena Group 
розробляють рішення, які відкривають нові горизонти на будівельному ринку, в 
той же час постійне удосконалюючи існуючі продукти для задоволення 
потреб професіоналів. Відділ досліджень і розробок Selena покладається 
на щоденний творчий внесок майже 50 людей в лабораторіях Польщі, Італії, 
Туреччини, Китаю та Іспанії. Для наших дослідників технології – це 
не тільки професійне завдання, це їх пристрасть.

Мережа наших науково-дослідних лабораторій дозволяє
нам максимізувати результати проведених досліджень
і ділитися експертизою, ідеями та досвідом, отриманими
дослідниками, які працюють в різноманітних умовах.
Selena Group на постійній основі співпрацює з 
науковцями та дослідницькими установами.

В знак визнання цих зусиль ми отримали Грант
від програми "Горизонт-2020" ЄС, який
фінансує і просуває інновації в сфері
наукових досліджень.

Креативність і технологічні ноу-хау,
що надаються відділом досліджень і розробок,
є ключовими елементами успішного розвитку
нашої компанії. Якщо нові рішення виявляються 
новаторськими, вони успішно комерціалізуються відповідними
підрозділами.
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В знак визнання цих зусиль ми отримали Грант
від програми "Горизонт-2020" ЄС, який
фінансує і просуває інновації в сфері
наукових досліджень.

Креативність і технологічні ноу-хау,
що надаються відділом досліджень і розробок,
є ключовими елементами успішного розвитку
нашої компанії. Якщо нові рішення виявляються 
новаторськими, вони успішно комерціалізуються відповідними
підрозділами.
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TYTAN Professional
65 піна професійна

Опис
Перша в світі професійна монтажна піна з 
високою продуктивністю до 65 літрів.
Застосовується при професійному 
монтажі вікон і дверей для термо-
і звукоізоляції.

Характеристики
 y Температура застосування від +5°С до +30°С
 y Температура балону від +10°С до +30°С
 y Час попередньої обробки до 30 хвилин
 y Час повної полімеризації 24 години
 y Низьке вторинне розширення
 y Термін придатності 18 місяців

Особливості продукту
Вихід до 65л
Літня версія
Під пістолет

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон, 

750мл 12 840

TYTAN Professional
TP65 UNI піна професійна

Опис
Високоякісна універсальна піна для 
професіоналів з відмінною структурою 
і виходом до 65 л. Застосовується при 
професійному монтажі вікон і дверей для 
термо- і звукоізоляції.

Характеристики
 y Час попередньої обробки: до 40 хв.
 y Температура застосування: від + 5 ° C до + 
30 ° C
 y Температура балону: від + 10 ° C до + 30 ° C
 y Водопоглинання (після 24 год.): <1,5%
 y Клас вогнестійкості: F / B3 (EN 13 501 / DIN 
4102-1)
 y Термін придатності: 18 місяців

Особливості продукту
Продуктивність: до 65 л
Літня версія
Під пістолет

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон, 

750 мл 12 840

TYTAN Professional
65 піна професійна зимова

Опис
Перша в світі професійна монтажна піна з 
високою продуктивністю до 65 літрів.
Застосовується при професійному
монтажі вікон і дверей для термо-
і звукоізоляції.

Характеристики
 y Температура застосування від -20°С до +30°С
 y Температура балону від +5°С до +30°С
 y Час попередньої обробки 25-40 хвилин
 y Час повної полімеризації 24 години
 y Низьке вторинне розширення
 y Термін придатності 18 місяців

Особливості продукту
Вихід до 65л
Зимова версія
Під пістолет

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон, 

750мл 12 840

TYTAN Professional
TP65 UNI піна професійна зимова

Опис
Високоякісна універсальна піна для 
професіоналів з відмінною структурою 
і виходом до 65 л. Застосовується при 
професійному монтажі вікон і дверей для 
термо- і звукоізоляції.

Характеристики
 y Час попередньої обробки: до 40 хв.
 y Температура застосування: від -10 ° C до + 
30 ° C
 y Температура балону: від + 10 ° C до + 30 ° C
 y Водопоглинання (після 24 год.): <1,5%
 y Клас вогнестійкості: F / B3 (EN 13 501 / DIN 
4102-1)
 y Термін придатності: 18 місяців

Особливості продукту
Продуктивність: до 65 л
Зимова версія
Під пістолет

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон, 

750 мл 12 840
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TYTAN Professional
65 піна професійна

Опис
Перша в світі професійна монтажна піна з 
високою продуктивністю до 65 літрів.
Застосовується при професійному 
монтажі вікон і дверей для термо-
і звукоізоляції.

Характеристики
 y Температура застосування від +5°С до +30°С
 y Температура балону від +10°С до +30°С
 y Час попередньої обробки до 30 хвилин
 y Час повної полімеризації 24 години
 y Низьке вторинне розширення
 y Термін придатності 18 місяців

Особливості продукту
Вихід до 65л
Літня версія
Під пістолет

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон, 

750мл 12 840

TYTAN Professional
TP65 UNI піна професійна

Опис
Високоякісна універсальна піна для 
професіоналів з відмінною структурою 
і виходом до 65 л. Застосовується при 
професійному монтажі вікон і дверей для 
термо- і звукоізоляції.

Характеристики
 y Час попередньої обробки: до 40 хв.
 y Температура застосування: від + 5 ° C до + 
30 ° C
 y Температура балону: від + 10 ° C до + 30 ° C
 y Водопоглинання (після 24 год.): <1,5%
 y Клас вогнестійкості: F / B3 (EN 13 501 / DIN 
4102-1)
 y Термін придатності: 18 місяців

Особливості продукту
Продуктивність: до 65 л
Літня версія
Під пістолет

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон, 

750 мл 12 840

TYTAN Professional
65 піна професійна зимова

Опис
Перша в світі професійна монтажна піна з 
високою продуктивністю до 65 літрів.
Застосовується при професійному
монтажі вікон і дверей для термо-
і звукоізоляції.

Характеристики
 y Температура застосування від -20°С до +30°С
 y Температура балону від +5°С до +30°С
 y Час попередньої обробки 25-40 хвилин
 y Час повної полімеризації 24 години
 y Низьке вторинне розширення
 y Термін придатності 18 місяців

Особливості продукту
Вихід до 65л
Зимова версія
Під пістолет

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон, 

750мл 12 840

TYTAN Professional
TP65 UNI піна професійна зимова

Опис
Високоякісна універсальна піна для 
професіоналів з відмінною структурою 
і виходом до 65 л. Застосовується при 
професійному монтажі вікон і дверей для 
термо- і звукоізоляції.

Характеристики
 y Час попередньої обробки: до 40 хв.
 y Температура застосування: від -10 ° C до + 
30 ° C
 y Температура балону: від + 10 ° C до + 30 ° C
 y Водопоглинання (після 24 год.): <1,5%
 y Клас вогнестійкості: F / B3 (EN 13 501 / DIN 
4102-1)
 y Термін придатності: 18 місяців

Особливості продукту
Продуктивність: до 65 л
Зимова версія
Під пістолет

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон, 

750 мл 12 840
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TYTAN Professional
В1 піна професійна

Опис
Високоякісна професійна поліуретанова піна для 
монтажу, ізоляції і герметизації конструкцій
з підвищеним класом вогнестійкості.

Характеристики
 y Колір рожевий
 y Клас вогнестійкості B1
 y Температура застосування від +10°С до +30°С
 y Температура балону від +10°С до +30°С
 y Час попередньої обробки до 40 хвилин
 y Час повної полімеризації 24 години
 y Термін придатності 12 місяців
 y Вихід до 42л

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон, 

750 мл 12 840

TYTAN Professional
Lexy піна монтажна всесезонна

Опис
Інноваційна побутова піна з високою 
продуктивністю, низьким вторинним
розширенням. Можливе застосування 
при будь-якому положенні балону (при 
температурі балону > 15°C).

Характеристики
 yПродуктивність  
Балон 750мл до 60 літрів
 y Температура застосування 
від -10°С до +30°С
 y Температура балону 
від +5°С до +30°С
 y Час попередньої 
обробки до 40 хвилин
 y Час повної полімеризації 
24 години
 y Термін придатності  
18 місяців

Особливості продукту
Для ручного застосування
Будь-яке положення балону

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон, 

750 мл 12 840

TYTAN Professional
GUN піна професійна

Опис
Високоякісна професійна монтажна піна з 
відмінною структурою. Застосовується при 
професійному монтажі вікон і дверей для 
термо- і звукоізоляції.

Характеристики
 y Продуктивність до 42 літрів
 y Температура застосування від 0°С до +30°С
 y Температура балону від +10°С до +30°С
 y Час попередньої обробки до 40 хвилин
 y Час повної полімеризації 24 години
 y Термін придатності 18 місяців

Особливості продукту
Вихід до 42л
Літня версія
Під пістолет

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон, 

750 мл 12 840

TYTAN Professional
STD піна монтажна ЕРГО зимова

Опис
Високоякісна побутова поліуретанова 
піна для монтажу, ізоляції, герметизації 
конструкцій і заповнення зазорів і тріщин
з інноваційною трубкою-аплікатором 
ЕРГО.

Характеристики
 y Продуктивність до 42 літрів
 y Температура застосування від -10°С до +30°С
 y Температура балону від +15°С до +30°С
 y Час попередньої обробки до 60 хвилин
 y Час повної полімеризації 24 години
 y Термін придатності 18 місяців

Особливості продукту
Вихід до 42 літрів
Зимова версія
Для ручного застосування

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон, 

750 мл 12 840

TYTAN Professional
STD піна монтажна ЕРГО

Опис
Високоякісна побутова
поліуретанова піна для для монтажу,
ізоляції, герметизації конструкцій
і заповнення зазорів і тріщин,
з інноваційнною
трубкою-аплікатором ЕРГО.

Характеристики
 y Продуктивність 
Балон 750 мл до 40 літрів 
Балон 500 мл до 26 літрів
 y Температура застосування 
від +5°С до +30°С
 y Температура балону 
від +10°С до +30°С
 y Час попередньої 
обробки до 60 хвилин
 y Час повної полімеризації 
24 години
 y Термін придатності 18 місяців

Особливості продукту
750мл = 40л
500мл = 26л
Літня версія
Для ручного застосування

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон, 

500 мл 12 780

Аерозольний балон, 
750 мл 12 840

TYTAN Professional
ЕКО очищувач для монтажної піни

Опис
Універсальний засіб для видалення
не затверділої поліуретанової піни
і клею. Не залишає слідів. Незамінний
для очищення клапанів балонів і 
пістолетів
для нанесення монтажних пін.

Характеристики
 y Нешкідливий для озонового шару
 y Термін придатності 36 місяців

Особливості продукту
Екологічний

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон, 

500 мл 12 780

TYTAN Professional
LowEx 60 піна професійна

Опис
Професійна монтажна піна з високою 
продуктивністю, низьким вторинним 
розширенням. Застосовується при 
професійному монтажі вікон і дверей 
для термо- і звукоізоляції. Особливо 
рекомендуємо для установки дверей і 
укосів.

Характеристики
 y Низьке вторинне розширення 40-70%
 y Температура застосування від + 5 ° С до + 
30 ° С
 y Температура балона від + 10 ° С до + 30 ° С
 y Час попередньої обробки до 30 хвилин
 y Час повної полімеризації 24 години
 y Термін придатності 18 місяців

Особливості продукту
Вихід до 55 л
Літня версія
Під пістолет

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон, 

750 мл 12 840

TYTAN Professional
ULTRA FAST 70 професійна піна

Опис
Однокомпонентна поліуретанова професійна піна 
з ультра високим виходом, низьким вторинним 
розширенням й коротким часом затвердіння. Є 
оптимальною пропозицією для установки вікон 
і дверей.

Характеристики
 y Температура балона: від +10°C до +30°C
 y Температура застосування: від +5°C до +30°C
 y Продуктивність: від 70 до 77 літрів
 y Приріст обсягу (вторинне розширення): 30%-
50%
 y Час обробки: 10 хв.
 y Повний час затвердіння: 1,5 години
 y Клас вогнестійкості: B3/F

Особливості продукту
Завдяки новій генерації пін УЛЬТРА, час роботи 
монтажника значно скорочується - попередній 
час обробки піни становить лише 10 хвилин *, 
a повне затвердіння відбувається вже через 1,5 
години * з моменту нанесення.

Всі параметри були виміряні при температурі 
середовища 23 ° С і вологості повітря 50% RH.

*УВАГА! Поверхня змочується водою перед нанесенням і відразу 
після нанесення піни.

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон, 

870 мл 12 840
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TYTAN Professional
В1 піна професійна

Опис
Високоякісна професійна поліуретанова піна для 
монтажу, ізоляції і герметизації конструкцій
з підвищеним класом вогнестійкості.

Характеристики
 y Колір рожевий
 y Клас вогнестійкості B1
 y Температура застосування від +10°С до +30°С
 y Температура балону від +10°С до +30°С
 y Час попередньої обробки до 40 хвилин
 y Час повної полімеризації 24 години
 y Термін придатності 12 місяців
 y Вихід до 42л

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон, 

750 мл 12 840

TYTAN Professional
Lexy піна монтажна всесезонна

Опис
Інноваційна побутова піна з високою 
продуктивністю, низьким вторинним
розширенням. Можливе застосування 
при будь-якому положенні балону (при 
температурі балону > 15°C).

Характеристики
 yПродуктивність  
Балон 750мл до 60 літрів
 y Температура застосування 
від -10°С до +30°С
 y Температура балону 
від +5°С до +30°С
 y Час попередньої 
обробки до 40 хвилин
 y Час повної полімеризації 
24 години
 y Термін придатності  
18 місяців

Особливості продукту
Для ручного застосування
Будь-яке положення балону

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон, 

750 мл 12 840

TYTAN Professional
GUN піна професійна

Опис
Високоякісна професійна монтажна піна з 
відмінною структурою. Застосовується при 
професійному монтажі вікон і дверей для 
термо- і звукоізоляції.

Характеристики
 y Продуктивність до 42 літрів
 y Температура застосування від 0°С до +30°С
 y Температура балону від +10°С до +30°С
 y Час попередньої обробки до 40 хвилин
 y Час повної полімеризації 24 години
 y Термін придатності 18 місяців

Особливості продукту
Вихід до 42л
Літня версія
Під пістолет

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон, 

750 мл 12 840

TYTAN Professional
STD піна монтажна ЕРГО зимова

Опис
Високоякісна побутова поліуретанова 
піна для монтажу, ізоляції, герметизації 
конструкцій і заповнення зазорів і тріщин
з інноваційною трубкою-аплікатором 
ЕРГО.

Характеристики
 y Продуктивність до 42 літрів
 y Температура застосування від -10°С до +30°С
 y Температура балону від +15°С до +30°С
 y Час попередньої обробки до 60 хвилин
 y Час повної полімеризації 24 години
 y Термін придатності 18 місяців

Особливості продукту
Вихід до 42 літрів
Зимова версія
Для ручного застосування

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон, 

750 мл 12 840

TYTAN Professional
STD піна монтажна ЕРГО

Опис
Високоякісна побутова
поліуретанова піна для для монтажу,
ізоляції, герметизації конструкцій
і заповнення зазорів і тріщин,
з інноваційнною
трубкою-аплікатором ЕРГО.

Характеристики
 y Продуктивність 
Балон 750 мл до 40 літрів 
Балон 500 мл до 26 літрів
 y Температура застосування 
від +5°С до +30°С
 y Температура балону 
від +10°С до +30°С
 y Час попередньої 
обробки до 60 хвилин
 y Час повної полімеризації 
24 години
 y Термін придатності 18 місяців

Особливості продукту
750мл = 40л
500мл = 26л
Літня версія
Для ручного застосування

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон, 

500 мл 12 780

Аерозольний балон, 
750 мл 12 840

TYTAN Professional
ЕКО очищувач для монтажної піни

Опис
Універсальний засіб для видалення
не затверділої поліуретанової піни
і клею. Не залишає слідів. Незамінний
для очищення клапанів балонів і 
пістолетів
для нанесення монтажних пін.

Характеристики
 y Нешкідливий для озонового шару
 y Термін придатності 36 місяців

Особливості продукту
Екологічний

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон, 

500 мл 12 780

TYTAN Professional
LowEx 60 піна професійна

Опис
Професійна монтажна піна з високою 
продуктивністю, низьким вторинним 
розширенням. Застосовується при 
професійному монтажі вікон і дверей 
для термо- і звукоізоляції. Особливо 
рекомендуємо для установки дверей і 
укосів.

Характеристики
 y Низьке вторинне розширення 40-70%
 y Температура застосування від + 5 ° С до + 
30 ° С
 y Температура балона від + 10 ° С до + 30 ° С
 y Час попередньої обробки до 30 хвилин
 y Час повної полімеризації 24 години
 y Термін придатності 18 місяців

Особливості продукту
Вихід до 55 л
Літня версія
Під пістолет

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон, 

750 мл 12 840

TYTAN Professional
ULTRA FAST 70 професійна піна

Опис
Однокомпонентна поліуретанова професійна піна 
з ультра високим виходом, низьким вторинним 
розширенням й коротким часом затвердіння. Є 
оптимальною пропозицією для установки вікон 
і дверей.

Характеристики
 y Температура балона: від +10°C до +30°C
 y Температура застосування: від +5°C до +30°C
 y Продуктивність: від 70 до 77 літрів
 y Приріст обсягу (вторинне розширення): 30%-
50%
 y Час обробки: 10 хв.
 y Повний час затвердіння: 1,5 години
 y Клас вогнестійкості: B3/F

Особливості продукту
Завдяки новій генерації пін УЛЬТРА, час роботи 
монтажника значно скорочується - попередній 
час обробки піни становить лише 10 хвилин *, 
a повне затвердіння відбувається вже через 1,5 
години * з моменту нанесення.

Всі параметри були виміряні при температурі 
середовища 23 ° С і вологості повітря 50% RH.

*УВАГА! Поверхня змочується водою перед нанесенням і відразу 
після нанесення піни.

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон, 

870 мл 12 840
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TYTAN Professional
Швидкий багатоцільовий піно–клей 60 Секунд

Опис
Швидкий багатоцільовий 
поліуретановий піно-клей, що володіє
швидким початковим хватом після 60 
секунд без розширення, що дозволяє 
комфортно монтувати
вертикальні і горизонтальні елементи.
Клей має високий ступінь адгезії 
до більшості будівельних 
матеріалів: утеплювачі, 
газобетон, гіпсокартон,
OSB, декоративні елементи 
і т.д.

Характеристики
 y Вихід від 14 до 40 м.п.
 y Температура використання: 
від 0°C до +30°C
 y Температура балону: від 
+5°C до +30°C
 y Відкритий час 1-2 хв.
 y Час коригування до 3 хв. 
 y Термін придатності: 12 місяців

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті

Аерозольний балон 
750 мл 12 840

Аерозольний балон 
300 мл 12 936

TYTAN Professional
Піно–клей для теплоізоляції STYRO 753, STYRO UNI

Опис
Поліуретановий піно-клей STYRO 753
рекомендується для установки
теплоізоляційних плит на фасади,
покрівлі, фундаменти.

Характеристики
 y Вихід: STYRO GUN – до 50 м.п., 
STYRO UNI – до 35 м.п.
 y Температура використання: від 0°C 
до +30°C
 y Температура балону: від +10°C до 
+30°C
 y Час коригування: < 15 хв.
 y Відкритий час: < 5 хв.
 y Установка дюбелів: через 2 години
 y Колір: блакитний
 y Термін придатності: 12 місяців

Особливості продукту
Відсутнє вторинне розширення
Вихід: STYRO GUN – 8-14 м2, STYRO 
UNI – 6-9 м2 утеплюваної поверхні
Підходить для більшості теплоізоляційних плит
Мінімізація містків холоду
Монтаж дюбелів через 2 год

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон 

750 мл 12 840

TYTAN Professional
Піно–клей для гіпсокартону

Опис
Піно-клей являє собою готовий до використання 
продукт, рекомендований для приклеювання плит, 
таких як деревоволокнисті плити, гіпсокартонні 
листи й ЦСП. Його можна наносити на такі поверхні 
як: бетон, дерево, бітумні мембрани, керамічна 
цегла, силікатна цегла, скло, метал і ПВХ.

Характеристики
 y Покриття: 10 м2, 3 x стандартних Г-К панелі
 y Температура застосування від 0 ° C до 30 ° C
 y Температура балона від + 10 ° C до 30 ° C
 yМаксимальний час відкритого приклеювання <2 
хв
 y Час корекції <5 хв
 y Наступні процеси <30 хв
 y Теплопровідність> 0,035 Вт / мК

Особливості продукту
Унікальна технологія 3D Control Technology Tytan 
Professional гарантує точне і контрольоване 
застосування.
Миттєве схоплювання плити на поверхні. Немає 
необхідності чекати.
Можливість регулювання положення дошки шляхом натискання і 
протягування.
Відсутність вторинного розширення після установки.
Корекція нерівності стіни до 20 мм.

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон 

870 мл 12 840

TYTAN Professional 
Напилювана поліуретанова теплоізоляція THERMOSPRAY

Опис
ТЕРМОСПРЕЙ – однокомпонентний, готовий до 
застосування самоклеючий теплоізоляційний 
матеріал на основі поліуретану. Продукт 
поставляється в стандартних балонах для ПУ піни 
зі спеціальною розпилювальною насадкою, яка 
дозволяє теплоізолювати великі площі і безліч 
стандартних і нестандартних ділянок, в т.ч. гаражі, 
альтанки, балкони, лоджії, труби, контейнери. 
Продукт має низьку теплопровідність (коеф. 
Теплопровідності 0,025 Вт / (м * К)) і високий рівень 
адгезії до різних поверхонь: бетон, дерево, метал, 
пінополістирол, цегла.

Характеристики
 y Температура балона від +15 до + 30 ° C
 y Термостійкість від -65 ° С до + 115 ° С
 y Водопоглинання 0,9%
 y Час затвердіння одного шару 30 хв.
 y Час повного затвердіння 24 год
 y Коеф.теплопровідності = 0,025 Вт / м * K
 y Звукоізоляція 62 дБ

Особливості продукту
Чудова тепло-і зукоізоляція
Відмінна адгезія до різних поверхонь
Економія часу
Без стиків, відсутність містків холоду

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон 

870 мл 12 840

TYTAN Professional
Піно–клей для кладки

Опис
Піно-клей для кладки призначений для зведення 
несучих і не несучих стін з газобетонних 
блоків. Даний продукт пройшов випробування 
в Українському науково-дослідному інституті 
будівельних матеріалів  і виробів (НДІБМВ), 
висновок випробувального центру БУДІВЕЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ і ВИРОБІВ: відповідає вимогам ДСТУ 
Б В.2.6.-36:2008, може застосовуватися для 
кладки внутрішніх і зовнішніх стін з автоклавного 
газобетону.

Характеристики
 y Вихід до 60 м.п. клейової смуги
 y Температура використання: від -10°C до +30°C
 y Температура балону: від +10°C до +30°C
 y Час коригування: < 3 хв.
 y Відкритий час: < 3 хв.
 y Первинне схоплювання: 2 години
 y Колір: світло-сірий
 y Термін придатності: 15 місяців

Особливості продукту
Відсутнє вторинне розширення
1 балон > 25 кг сухої суміші
Застосування від -10°C
Сертифікований для несучих й не несучих стін
Вогнестійкість несучих стін - REI 180

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон 

870 мл 12 840

TYTAN Professional 
Універсальний піно–клей

Опис
Високоефективний піно-клей , який 
характеризується відмінним зчепленням із 
більшістю будівельних матеріалів й дуже високою 
міцністю склеювання. Використовується як в 
приміщенні так назовні.
Приклеює дерево, метал, ПВХ, пінополістирол, 
ізоляційні плити, ОСП, гіпсокартон й т.п.

Характеристики
 y Вихід: до 40 м.п.
 y Температура використання: від 0°C до +30°C
 y Температура балону: від 10°C до +30°C
 y Час коригування: до 15 хв
 y Відкритий час: до 5 хв
 y Установка дюбелів: через 2 год
 y Термін придатності: 12 місяців

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон 

870 мл 12 840

TYTAN Professional
IS 13 Швидкий піно–клей для систем теплоізоляції

Опис
Швидкий піно-клей IS13 рекомендується для 
монтажу ізоляційних плит. Унікальна формула 
високої густини забезпречує миттєвий хват 
й високу адгезію. Використовується для 
приклеювання полістиролу (EPS), екструдованного 
пінополістиролу (XPS) в тому числі графітового, 
поліуретану (PIR, PUR плити), мінеральної вати 
й піноскла. Може застосовуватися для всіх типів 
будівельних матеріалів та основ: бетон, дерево, 
ОСП, блоки автоклавного твердіння, керамічна та 
силікатна цегла, скло, метал і ПВХ.

Характеристики
 y Продуктивність 6-10 м2

 y Температура використання від 0°C до +35°C
 y Температура балона/пістолета +10°C - +30°C
 y Відкритий час до 5 хвилин
 y Час коригування до 10 хвилин
 y Установка дюбелів через 2 години
 y Теплопровідність 0,036 вт/мК
 y Термін придатності 12 місяців

Особливості продукту
Миттєвий хват плити на поверхні.
Мінімізація містків холоду.
Корекція нерівності стіни до 30 мм

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон 

870 мл 12 840
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TYTAN Professional
Швидкий багатоцільовий піно–клей 60 Секунд

Опис
Швидкий багатоцільовий 
поліуретановий піно-клей, що володіє
швидким початковим хватом після 60 
секунд без розширення, що дозволяє 
комфортно монтувати
вертикальні і горизонтальні елементи.
Клей має високий ступінь адгезії 
до більшості будівельних 
матеріалів: утеплювачі, 
газобетон, гіпсокартон,
OSB, декоративні елементи 
і т.д.

Характеристики
 y Вихід від 14 до 40 м.п.
 y Температура використання: 
від 0°C до +30°C
 y Температура балону: від 
+5°C до +30°C
 y Відкритий час 1-2 хв.
 y Час коригування до 3 хв. 
 y Термін придатності: 12 місяців

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті

Аерозольний балон 
750 мл 12 840

Аерозольний балон 
300 мл 12 936

TYTAN Professional
Піно–клей для теплоізоляції STYRO 753, STYRO UNI

Опис
Поліуретановий піно-клей STYRO 753
рекомендується для установки
теплоізоляційних плит на фасади,
покрівлі, фундаменти.

Характеристики
 y Вихід: STYRO GUN – до 50 м.п., 
STYRO UNI – до 35 м.п.
 y Температура використання: від 0°C 
до +30°C
 y Температура балону: від +10°C до 
+30°C
 y Час коригування: < 15 хв.
 y Відкритий час: < 5 хв.
 y Установка дюбелів: через 2 години
 y Колір: блакитний
 y Термін придатності: 12 місяців

Особливості продукту
Відсутнє вторинне розширення
Вихід: STYRO GUN – 8-14 м2, STYRO 
UNI – 6-9 м2 утеплюваної поверхні
Підходить для більшості теплоізоляційних плит
Мінімізація містків холоду
Монтаж дюбелів через 2 год

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон 

750 мл 12 840

TYTAN Professional
Піно–клей для гіпсокартону

Опис
Піно-клей являє собою готовий до використання 
продукт, рекомендований для приклеювання плит, 
таких як деревоволокнисті плити, гіпсокартонні 
листи й ЦСП. Його можна наносити на такі поверхні 
як: бетон, дерево, бітумні мембрани, керамічна 
цегла, силікатна цегла, скло, метал і ПВХ.

Характеристики
 y Покриття: 10 м2, 3 x стандартних Г-К панелі
 y Температура застосування від 0 ° C до 30 ° C
 y Температура балона від + 10 ° C до 30 ° C
 yМаксимальний час відкритого приклеювання <2 
хв
 y Час корекції <5 хв
 y Наступні процеси <30 хв
 y Теплопровідність> 0,035 Вт / мК

Особливості продукту
Унікальна технологія 3D Control Technology Tytan 
Professional гарантує точне і контрольоване 
застосування.
Миттєве схоплювання плити на поверхні. Немає 
необхідності чекати.
Можливість регулювання положення дошки шляхом натискання і 
протягування.
Відсутність вторинного розширення після установки.
Корекція нерівності стіни до 20 мм.

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон 

870 мл 12 840

TYTAN Professional 
Напилювана поліуретанова теплоізоляція THERMOSPRAY

Опис
ТЕРМОСПРЕЙ – однокомпонентний, готовий до 
застосування самоклеючий теплоізоляційний 
матеріал на основі поліуретану. Продукт 
поставляється в стандартних балонах для ПУ піни 
зі спеціальною розпилювальною насадкою, яка 
дозволяє теплоізолювати великі площі і безліч 
стандартних і нестандартних ділянок, в т.ч. гаражі, 
альтанки, балкони, лоджії, труби, контейнери. 
Продукт має низьку теплопровідність (коеф. 
Теплопровідності 0,025 Вт / (м * К)) і високий рівень 
адгезії до різних поверхонь: бетон, дерево, метал, 
пінополістирол, цегла.

Характеристики
 y Температура балона від +15 до + 30 ° C
 y Термостійкість від -65 ° С до + 115 ° С
 y Водопоглинання 0,9%
 y Час затвердіння одного шару 30 хв.
 y Час повного затвердіння 24 год
 y Коеф.теплопровідності = 0,025 Вт / м * K
 y Звукоізоляція 62 дБ

Особливості продукту
Чудова тепло-і зукоізоляція
Відмінна адгезія до різних поверхонь
Економія часу
Без стиків, відсутність містків холоду

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон 

870 мл 12 840

TYTAN Professional
Піно–клей для кладки

Опис
Піно-клей для кладки призначений для зведення 
несучих і не несучих стін з газобетонних 
блоків. Даний продукт пройшов випробування 
в Українському науково-дослідному інституті 
будівельних матеріалів  і виробів (НДІБМВ), 
висновок випробувального центру БУДІВЕЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ і ВИРОБІВ: відповідає вимогам ДСТУ 
Б В.2.6.-36:2008, може застосовуватися для 
кладки внутрішніх і зовнішніх стін з автоклавного 
газобетону.

Характеристики
 y Вихід до 60 м.п. клейової смуги
 y Температура використання: від -10°C до +30°C
 y Температура балону: від +10°C до +30°C
 y Час коригування: < 3 хв.
 y Відкритий час: < 3 хв.
 y Первинне схоплювання: 2 години
 y Колір: світло-сірий
 y Термін придатності: 15 місяців

Особливості продукту
Відсутнє вторинне розширення
1 балон > 25 кг сухої суміші
Застосування від -10°C
Сертифікований для несучих й не несучих стін
Вогнестійкість несучих стін - REI 180

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон 

870 мл 12 840

TYTAN Professional 
Універсальний піно–клей

Опис
Високоефективний піно-клей , який 
характеризується відмінним зчепленням із 
більшістю будівельних матеріалів й дуже високою 
міцністю склеювання. Використовується як в 
приміщенні так назовні.
Приклеює дерево, метал, ПВХ, пінополістирол, 
ізоляційні плити, ОСП, гіпсокартон й т.п.

Характеристики
 y Вихід: до 40 м.п.
 y Температура використання: від 0°C до +30°C
 y Температура балону: від 10°C до +30°C
 y Час коригування: до 15 хв
 y Відкритий час: до 5 хв
 y Установка дюбелів: через 2 год
 y Термін придатності: 12 місяців

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон 

870 мл 12 840

TYTAN Professional
IS 13 Швидкий піно–клей для систем теплоізоляції

Опис
Швидкий піно-клей IS13 рекомендується для 
монтажу ізоляційних плит. Унікальна формула 
високої густини забезпречує миттєвий хват 
й високу адгезію. Використовується для 
приклеювання полістиролу (EPS), екструдованного 
пінополістиролу (XPS) в тому числі графітового, 
поліуретану (PIR, PUR плити), мінеральної вати 
й піноскла. Може застосовуватися для всіх типів 
будівельних матеріалів та основ: бетон, дерево, 
ОСП, блоки автоклавного твердіння, керамічна та 
силікатна цегла, скло, метал і ПВХ.

Характеристики
 y Продуктивність 6-10 м2

 y Температура використання від 0°C до +35°C
 y Температура балона/пістолета +10°C - +30°C
 y Відкритий час до 5 хвилин
 y Час коригування до 10 хвилин
 y Установка дюбелів через 2 години
 y Теплопровідність 0,036 вт/мК
 y Термін придатності 12 місяців

Особливості продукту
Миттєвий хват плити на поверхні.
Мінімізація містків холоду.
Корекція нерівності стіни до 30 мм

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Аерозольний балон 

870 мл 12 840
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TYTAN Professional
Герметик силіконовий універсальний

Опис
Універсальний силіконовий
герметик на кислотній основі.
Для широкої сфери застосування
в будівництві та побуті.

Характеристики
 yМодуль 100% подовження 
0,5 MПa ISO 8339
 y Подовження на розрив 
250% ISO 8339
 y Здатність до руху + 20%
 y Твердість по Шору А 20
 y Термостійкість 
-40°C   +100°C
 y Кольори: білий, безбарвний, 
сірий, коричневий, чорний
 y Термін придатності: 18 місяців

Особливості продукту
Для широкого спектру робіт
Усередині/зовні
Стійкий до УФ

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж 280 мл 12 1440

Туба 600 мл 12 1152

TYTAN Professional
Герметик силіконовий санітарний UPG

Опис
Санітарний силіконовий герметик
з фунгіцидом на кислотній основі.
Завдяки спеціальній формулі
уповільнює вимивання противогрибкового
засобу зі шва, забезпечуючи
гарантований захист протягом 5 років.

Характеристики
 yМодуль 100% подовження: 0,3 МПа (ISO 37)
 y Подовження на розрив: 600%
 y Здатність до руху + 20%
 y Твердість по Шору А 20
 y Термостійкість: -40°C - +110°C
 y Кольори: білий, безбарвний
 y Термін придатності: 18 місяців

Особливості продукту
Містить протигрибкові добавки
Для вологих зон
5 років гарантії
Стійкий до УФ

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж 310 мл 6 1440

TYTAN Professional
Герметик силіконовий санітарний

Опис
Санітарний силіконовий герметик
з фунгіцидом на кислотній основі.
Для застосування в зонах підвищеної
вологості з ризиком виникненням
грибка і цвілі.

Характеристики
 yМодуль 100% подовження 
0,36 MПa ISO 8339
 y Подовження на розрив 
200% ISO 8339
 y Здатність до руху + 20%
 y Твердість по Шору А 18
 y Термостійкість  
-40°C   +100°C
 y Кольори: білий, безбарвний
 y Термін придатності: 18 місяців

Особливості продукту
Містить протигрибкові добавки
Для вологих зон
Стійкий до УФ

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж 280 мл 12 1440

Туба 600 мл 12 1152

TYTAN Professional
Герметик силіконовий високотемпературний

Опис
Силіконовий герметик на кислотній основі
для герметизації швів, котрі піддаються до
впливу високих температур.

Характеристики
 yМодуль 100% подовження 0,49 Mpa ISO 8339
 y Подовження на розрив 115% ISO 8339
 y Здатність до руху + 20%
 y Твердість по Шору А 27
 y Термостійкість -65   +260°C
 y (короткочасно до +315°C)
 y Колір: червоний
 y Термін придатності: 24 місяці

Особливості продукту
Для швів, які піддаються високим
температурам (двигун)
Температуростійкість до 315°С

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж 310 мл 12 1440

TYTAN Professional
Герметик силіконовий для акваріумів та скла

Опис
Силіконовий герметик на кислотній основі 
для монтажу й герметизації акваріумів; 
завдяки своїй формулі в затерділому вигляді 
безпечний для мешканців авкваріумів.
Герметизація холодильних, вентиляційних 
систем; систем опалення  й кондиціонування 
повітря.
Герметизація вітрин, знаків, кабельних 
каналів.

Характеристики
 yМодуль 100% подовження 0,45 МПа, ISO 
8339
 y Подовження на розрив 113%, ISO 8339
 y Здатність до руху 20%, ISO 9047
 y Твердість по Шору А 24, ISO 868
 yШвидкість висихання 2-3 мм / добу
 y Термостійкість -50° +180°C
 y Кольори: прозорий, білий, чорний
 y Термін придатності: 24 місяці

Особливості продукту
Для акваріумів, тераріумів (нешкідливий для 
їх мешканців)
Мала усадка
Висока стійкість до ультрафіолету

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж 310 мл 12 1440

Туба 600мл 12 1152

TYTAN Professional
UPG TURBO герметик силіконовий санітарний

Опис
Однокомпонентний кислотний силіконовий 
герметик, виготовлений за спеціальною 
технологією, що дозволяє посилити 
протимікробну та фунгіцидну дію. 
Використовуються безпечні для людей 
і тварин протигрибкові і антимікробні 
компоненти. Містить фунгіциди нового 
покоління забезпечують захист на 10 років від 
усіх видів цвілі і грибка.

Характеристики
 y Температура застосування, ° С: від +5 до +40
 y Температура експлуатації, ° С: від -40 до 
+100
 y Область застосування: Ванна кімната / кухня
 y Тип поверхні: Цегла, Бетон, Гіпсокартон, 
Кераміка, Алюміній, Скло, Дерево, Пластик
 y Вид робіт: Внутрішні
 y Кольори: білий, безбарвний
 y Твердість по Шору: А 16-21
 y Час утворення плівки 5-20 хв
 yШвидкість затвердіння 2-3 мм / 24г
 y Робочий час 5-10 хв

Особливості продукту
Полімеризується всього через 2 години, що дозволяє швидше 
завершити ремонтні роботи. Через 2 години шов стає 
водонепроникним, завдяки цьому, можна користуватися ванною.
Формує шов, стійкий до вібрації і до мінливих погодних умов, УФ 
випромінювання і миючих засобів.Хімічно безпечний продукт

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж 310 мл 12 1440

TYTAN Professional
Герметик силіконовий нейтральний

Опис
Силіконовий герметик на нейтральній
основі. Для широкої сфери застосування
в будівництві та побуті. Нейтральна
основа дозволяє застосовувати
на поверхнях, схильних до корозії.

Характеристики
 yМодуль 100% подовження 0,3 MПa ISO 8339
 y Подовження на розрив 200% ISO 8339
 y Здатність до руху ± 20%
 y Твердість по Шору А 18
 y Термостійкість -40°C   +120°C
 y Кольори: білий, безбарвний
 y Термін придатності: 18 місяців

Особливості продукту
Безпечний для природних матеріалів
Без запаху
Усередині / зовні
Стійкий до УФ

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж 310 мл 12 1440

Туба 600 мл 12 1152

TYTAN Professional
Очищувач силікону

Опис
Готова паста для видалення затверділого і 
свіжого силіконового герметика
з різних поверхонь в будівництві, промисловості 
та домашньому господарстві.

Характеристики
 yЩільність 0,89 г / см3

 y Час очищення від герметика залежить від типу 
силіконового герметика, від товщини шару і 
типу поверхні: від 30 хвилин (тканина) до 24 
годин (будівельні матеріали)
 y Колір: білий

Особливості продукту
Для видалення будь-яких силіконових 
герметиків
Простий в застосуванні

Упаковка К-сть шт.  в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж, 80 мл 10 2050
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TYTAN Professional
Герметик силіконовий універсальний

Опис
Універсальний силіконовий
герметик на кислотній основі.
Для широкої сфери застосування
в будівництві та побуті.

Характеристики
 yМодуль 100% подовження 
0,5 MПa ISO 8339
 y Подовження на розрив 
250% ISO 8339
 y Здатність до руху + 20%
 y Твердість по Шору А 20
 y Термостійкість 
-40°C   +100°C
 y Кольори: білий, безбарвний, 
сірий, коричневий, чорний
 y Термін придатності: 18 місяців

Особливості продукту
Для широкого спектру робіт
Усередині/зовні
Стійкий до УФ

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж 280 мл 12 1440

Туба 600 мл 12 1152

TYTAN Professional
Герметик силіконовий санітарний UPG

Опис
Санітарний силіконовий герметик
з фунгіцидом на кислотній основі.
Завдяки спеціальній формулі
уповільнює вимивання противогрибкового
засобу зі шва, забезпечуючи
гарантований захист протягом 5 років.

Характеристики
 yМодуль 100% подовження: 0,3 МПа (ISO 37)
 y Подовження на розрив: 600%
 y Здатність до руху + 20%
 y Твердість по Шору А 20
 y Термостійкість: -40°C - +110°C
 y Кольори: білий, безбарвний
 y Термін придатності: 18 місяців

Особливості продукту
Містить протигрибкові добавки
Для вологих зон
5 років гарантії
Стійкий до УФ

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж 310 мл 6 1440

TYTAN Professional
Герметик силіконовий санітарний

Опис
Санітарний силіконовий герметик
з фунгіцидом на кислотній основі.
Для застосування в зонах підвищеної
вологості з ризиком виникненням
грибка і цвілі.

Характеристики
 yМодуль 100% подовження 
0,36 MПa ISO 8339
 y Подовження на розрив 
200% ISO 8339
 y Здатність до руху + 20%
 y Твердість по Шору А 18
 y Термостійкість  
-40°C   +100°C
 y Кольори: білий, безбарвний
 y Термін придатності: 18 місяців

Особливості продукту
Містить протигрибкові добавки
Для вологих зон
Стійкий до УФ

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж 280 мл 12 1440

Туба 600 мл 12 1152

TYTAN Professional
Герметик силіконовий високотемпературний

Опис
Силіконовий герметик на кислотній основі
для герметизації швів, котрі піддаються до
впливу високих температур.

Характеристики
 yМодуль 100% подовження 0,49 Mpa ISO 8339
 y Подовження на розрив 115% ISO 8339
 y Здатність до руху + 20%
 y Твердість по Шору А 27
 y Термостійкість -65   +260°C
 y (короткочасно до +315°C)
 y Колір: червоний
 y Термін придатності: 24 місяці

Особливості продукту
Для швів, які піддаються високим
температурам (двигун)
Температуростійкість до 315°С

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж 310 мл 12 1440

TYTAN Professional
Герметик силіконовий для акваріумів та скла

Опис
Силіконовий герметик на кислотній основі 
для монтажу й герметизації акваріумів; 
завдяки своїй формулі в затерділому вигляді 
безпечний для мешканців авкваріумів.
Герметизація холодильних, вентиляційних 
систем; систем опалення  й кондиціонування 
повітря.
Герметизація вітрин, знаків, кабельних 
каналів.

Характеристики
 yМодуль 100% подовження 0,45 МПа, ISO 
8339
 y Подовження на розрив 113%, ISO 8339
 y Здатність до руху 20%, ISO 9047
 y Твердість по Шору А 24, ISO 868
 yШвидкість висихання 2-3 мм / добу
 y Термостійкість -50° +180°C
 y Кольори: прозорий, білий, чорний
 y Термін придатності: 24 місяці

Особливості продукту
Для акваріумів, тераріумів (нешкідливий для 
їх мешканців)
Мала усадка
Висока стійкість до ультрафіолету

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж 310 мл 12 1440

Туба 600мл 12 1152

TYTAN Professional
UPG TURBO герметик силіконовий санітарний

Опис
Однокомпонентний кислотний силіконовий 
герметик, виготовлений за спеціальною 
технологією, що дозволяє посилити 
протимікробну та фунгіцидну дію. 
Використовуються безпечні для людей 
і тварин протигрибкові і антимікробні 
компоненти. Містить фунгіциди нового 
покоління забезпечують захист на 10 років від 
усіх видів цвілі і грибка.

Характеристики
 y Температура застосування, ° С: від +5 до +40
 y Температура експлуатації, ° С: від -40 до 
+100
 y Область застосування: Ванна кімната / кухня
 y Тип поверхні: Цегла, Бетон, Гіпсокартон, 
Кераміка, Алюміній, Скло, Дерево, Пластик
 y Вид робіт: Внутрішні
 y Кольори: білий, безбарвний
 y Твердість по Шору: А 16-21
 y Час утворення плівки 5-20 хв
 yШвидкість затвердіння 2-3 мм / 24г
 y Робочий час 5-10 хв

Особливості продукту
Полімеризується всього через 2 години, що дозволяє швидше 
завершити ремонтні роботи. Через 2 години шов стає 
водонепроникним, завдяки цьому, можна користуватися ванною.
Формує шов, стійкий до вібрації і до мінливих погодних умов, УФ 
випромінювання і миючих засобів.Хімічно безпечний продукт

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж 310 мл 12 1440

TYTAN Professional
Герметик силіконовий нейтральний

Опис
Силіконовий герметик на нейтральній
основі. Для широкої сфери застосування
в будівництві та побуті. Нейтральна
основа дозволяє застосовувати
на поверхнях, схильних до корозії.

Характеристики
 yМодуль 100% подовження 0,3 MПa ISO 8339
 y Подовження на розрив 200% ISO 8339
 y Здатність до руху ± 20%
 y Твердість по Шору А 18
 y Термостійкість -40°C   +120°C
 y Кольори: білий, безбарвний
 y Термін придатності: 18 місяців

Особливості продукту
Безпечний для природних матеріалів
Без запаху
Усередині / зовні
Стійкий до УФ

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж 310 мл 12 1440

Туба 600 мл 12 1152

TYTAN Professional
Очищувач силікону

Опис
Готова паста для видалення затверділого і 
свіжого силіконового герметика
з різних поверхонь в будівництві, промисловості 
та домашньому господарстві.

Характеристики
 yЩільність 0,89 г / см3

 y Час очищення від герметика залежить від типу 
силіконового герметика, від товщини шару і 
типу поверхні: від 30 хвилин (тканина) до 24 
годин (будівельні матеріали)
 y Колір: білий

Особливості продукту
Для видалення будь-яких силіконових 
герметиків
Простий в застосуванні

Упаковка К-сть шт.  в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж, 80 мл 10 2050



ПРОФЕСІЙНА ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА 1 7

Н А Д І Й Н Е  Б У Д І В Н И Ц Т В О

1 6

Г
Е

Р
М

Е
Т

И
К

И

TYTAN Professional
Герметик акриловий

Опис
Акриловий герметик призначений
для заповнення тріщин  і герметизації всіх 
швів, схильних до слабких деформацій 
всередині і зовні приміщення.

Характеристики
 yЩільність 1,67 ± 0,05 гр/см3

 y Утворення плівки до 20 хвилин
 y Час затвердіння 1мм/добу, залежить від  
товщини шару, температури і вологості
 y Температура застосування  +5°C +40°C  
(швидкість затвердіння уповільнюється  
при низьких температурах)
 y Температура упаковки +5°C +25°C
 y Термостійкість -25°C +80°C
 y Колір: білий
 y Термін придатності: 24 місяці

Особливості продукту
Для заповнення щілин і тріщин
Можна фарбувати
Без запаху

Упаковка К-сть шт.  в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж 310 мл 12 1440

TYTAN Professional
Стрічка бітумна для покрівлі RS TAPE

Опис
Самоклейка герметизирующа покрівельна стрічка на бітумно-
полімерній основі для фінішної гідроізоляції покрівлі.

Характеристики
 y Гідроізоляція димарів, карнизів, стічних канав, люків
 y Ремонт протікання покрівель
 y Висока адгезія до більшості покрівельних матеріалів на основі 
бітуму, фальцевих покрівель, натуральної і композитної черепиці, 
а також інших поверхонь з металу, деревини, пластику, гуми, 
каменю, бетону, азбоцементу, цегли, теплоізоляційних матеріалів.

Особливості продукту
Забезпечує миттєву герметизацію
Висока стійкість до УФ випромінювання, перепадів температур
і вологості

Загальна товщина 1,5мм

Товщина алюмінію 0,14мм

Температура застосування: от + 5°С 

Температура застосування: от - 40°С до +80°С

Поглинання води 0,3 гр. на м2 (24 години, 
1 бар)

Доступні кольори:
алюміній, антрацит,

цегла, зелений,
коричневий

Розмір/Упаковка 
на палеті

К-сть шт. в 
коробці К-сть шт. 

4см/10м ролик 7 756

7,5см/10м ролик 4 432

10см/10м ролик 3 324

15см/10м ролик 2 216

30см/10м ролик 1 108

М
А

ТЕ
Р

ІА
Л

И
 Д

Л
Я

 П
О

К
Р

ІВ
Л

І

TYTAN Professional
Герметик бітумно–каучуковий для покрівлі

Опис
Герметизація, ремонт, оновлення
і захист швів, тріщин і дірок на всіх
видах покрівельних поверхонь.
Герметизація протікання на бітумних
дахах, черепиці, гофрованому
і листовому залізі, ущільнення з'єднань 
елементів водостоку і мансардних вікон.

Характеристики
 y Основа: бітумно-каучукова
 y Час роботи: 15 хв.
 y Температура застосування: від +10°C до 
+35°C
 y Термостійкість: -50°C...+90°C
 y Колір: чорний
 y Термін придатності: 24 місяці

Особливості продукту
Відмінна адгезія до сухих і мокрих 
покрівельних поверхонь: металочерепиця, 
покрівельне залізо, алюміній, бітумні 
матеріали; 
Має тиксотропну структуру - не стікає зі стін 
Висока атмосферостійкість 
Широкий спектр покрівельних робіт

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
310 мл картридж 12 1440

TYTAN Professional
Герметик каучуковий для покрівлі

Опис
Герметик для покрівлі. Для різних
видів покрівельної черепиці, фартухів,
металевих і ПВХ водостоків, зливних
труб. Продукт має відмінну адгезію
до більшості покрівельних матеріалів.

Характеристики
 y Основа: синтетичний каучук
 y Час утворення плівки: 2-15 хв
 y Температура застосування: від + 5°C до 
+40°C
 y Термостійкість: від -25°C до +100°C
 y Деформаційна рухливість: 25%
 yМодуль при 100% подовження: 0,20-0,25 
Н/мм2

 y Час затвердіння: 1-2мм / добу
 y Колір: коричневий, прозорий, чорний, 
червоний, білий
 y Термін придатності: 24 місяці

Особливості продукту
Для широкого спектру покрівельних робіт 

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
310 мл картридж 12 1440

TYTAN Professional
Герметик для екстреного ремонту покрівлі X–TREME

Опис
Герметизація і з'єднання різних елементів, 
таких як дерево, скло, бетон, метал, 
клінкер, полікарбонат, ПВХ, а також 
бітумні мембрани.

Характеристики
 y Час формування плівки: 2-10 хв
 y Час затвердіння [мм / 24г]:1-1,5мм / 24 год
 y Температура нанесення [°C]: -10   +40
 y Термостійкість [°C]:-30   
+90
 y Кольори: прозорий, 
сірий - за запитом
 y Термін придатності: 24 
місяці

Особливості продукту
Застосування від -10°С
Швидко ліквідує протікання 
протікання.

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
310 мл картридж 12 1440

1 л металева банка 5 628

TYTAN Professional
Герметик бітумний для покрівлі металевої

Опис
Герметизація швів, оновлення і захист
покрівельного покриття. Застосовується 
на всіх видах покрівельних матеріалів, де
потрібний сріблястий колір.

Характеристики
 y Основа: модифікований бітум
 y Час роботи: 15 хв.
 y Температура застосування: від +10°C до 
+35°C
 y Термостійкість: -50°C - +90°C
 y Колір: сріблястий
 y Термін придатності: 24 місяці

Особливості продукту
Непомітний на алюмінієвій покрівлі

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
310 мл картридж 12 1440

TYTAN Professional
Герметик силікатний для камінів

Опис
Вогенстійкий силікатний герметик з 
додаванням рідкого скла. Призначений для 
ремонту й заповнення щілин, тріщин й стиків в 
камінах, печах, димоходах. Ремонт елементів, 
що піддаються дії вогню, але не піддаються 
напруженням.

Характеристики
 yЩільність 1,92 ± 0,02 г / см3

 y Час затвердіння 2-3 мм/24 години близько 
доби, залежить від глибини щілини і 
навколишньої температури
 y Температура застосування +5°C-+40°C
 y Температура упаковки +5°C-+25°C
 y Термостійкість до +1500°C
 y Колір: чорний
 y Термін придатності: 24 місяці

Особливості продукту
Стійкий до вогню, до 1500°С.
Не підходить для систем центрального 
опалення та газових установок.
Тільки для внутрішніх робіт.
Довговічний.

Упаковка К-сть шт.  в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж 310 мл 12 1440
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TYTAN Professional
Герметик акриловий

Опис
Акриловий герметик призначений
для заповнення тріщин  і герметизації всіх 
швів, схильних до слабких деформацій 
всередині і зовні приміщення.

Характеристики
 yЩільність 1,67 ± 0,05 гр/см3

 y Утворення плівки до 20 хвилин
 y Час затвердіння 1мм/добу, залежить від  
товщини шару, температури і вологості
 y Температура застосування  +5°C +40°C  
(швидкість затвердіння уповільнюється  
при низьких температурах)
 y Температура упаковки +5°C +25°C
 y Термостійкість -25°C +80°C
 y Колір: білий
 y Термін придатності: 24 місяці

Особливості продукту
Для заповнення щілин і тріщин
Можна фарбувати
Без запаху

Упаковка К-сть шт.  в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж 310 мл 12 1440

TYTAN Professional
Стрічка бітумна для покрівлі RS TAPE

Опис
Самоклейка герметизирующа покрівельна стрічка на бітумно-
полімерній основі для фінішної гідроізоляції покрівлі.

Характеристики
 y Гідроізоляція димарів, карнизів, стічних канав, люків
 y Ремонт протікання покрівель
 y Висока адгезія до більшості покрівельних матеріалів на основі 
бітуму, фальцевих покрівель, натуральної і композитної черепиці, 
а також інших поверхонь з металу, деревини, пластику, гуми, 
каменю, бетону, азбоцементу, цегли, теплоізоляційних матеріалів.

Особливості продукту
Забезпечує миттєву герметизацію
Висока стійкість до УФ випромінювання, перепадів температур
і вологості

Загальна товщина 1,5мм

Товщина алюмінію 0,14мм

Температура застосування: от + 5°С 

Температура застосування: от - 40°С до +80°С

Поглинання води 0,3 гр. на м2 (24 години, 
1 бар)

Доступні кольори:
алюміній, антрацит,

цегла, зелений,
коричневий

Розмір/Упаковка 
на палеті

К-сть шт. в 
коробці К-сть шт. 

4см/10м ролик 7 756

7,5см/10м ролик 4 432

10см/10м ролик 3 324

15см/10м ролик 2 216

30см/10м ролик 1 108

М
А

ТЕ
Р

ІА
Л

И
 Д

Л
Я

 П
О

К
Р

ІВ
Л

І

TYTAN Professional
Герметик бітумно–каучуковий для покрівлі

Опис
Герметизація, ремонт, оновлення
і захист швів, тріщин і дірок на всіх
видах покрівельних поверхонь.
Герметизація протікання на бітумних
дахах, черепиці, гофрованому
і листовому залізі, ущільнення з'єднань 
елементів водостоку і мансардних вікон.

Характеристики
 y Основа: бітумно-каучукова
 y Час роботи: 15 хв.
 y Температура застосування: від +10°C до 
+35°C
 y Термостійкість: -50°C...+90°C
 y Колір: чорний
 y Термін придатності: 24 місяці

Особливості продукту
Відмінна адгезія до сухих і мокрих 
покрівельних поверхонь: металочерепиця, 
покрівельне залізо, алюміній, бітумні 
матеріали; 
Має тиксотропну структуру - не стікає зі стін 
Висока атмосферостійкість 
Широкий спектр покрівельних робіт

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
310 мл картридж 12 1440

TYTAN Professional
Герметик каучуковий для покрівлі

Опис
Герметик для покрівлі. Для різних
видів покрівельної черепиці, фартухів,
металевих і ПВХ водостоків, зливних
труб. Продукт має відмінну адгезію
до більшості покрівельних матеріалів.

Характеристики
 y Основа: синтетичний каучук
 y Час утворення плівки: 2-15 хв
 y Температура застосування: від + 5°C до 
+40°C
 y Термостійкість: від -25°C до +100°C
 y Деформаційна рухливість: 25%
 yМодуль при 100% подовження: 0,20-0,25 
Н/мм2

 y Час затвердіння: 1-2мм / добу
 y Колір: коричневий, прозорий, чорний, 
червоний, білий
 y Термін придатності: 24 місяці

Особливості продукту
Для широкого спектру покрівельних робіт 

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
310 мл картридж 12 1440

TYTAN Professional
Герметик для екстреного ремонту покрівлі X–TREME

Опис
Герметизація і з'єднання різних елементів, 
таких як дерево, скло, бетон, метал, 
клінкер, полікарбонат, ПВХ, а також 
бітумні мембрани.

Характеристики
 y Час формування плівки: 2-10 хв
 y Час затвердіння [мм / 24г]:1-1,5мм / 24 год
 y Температура нанесення [°C]: -10   +40
 y Термостійкість [°C]:-30   
+90
 y Кольори: прозорий, 
сірий - за запитом
 y Термін придатності: 24 
місяці

Особливості продукту
Застосування від -10°С
Швидко ліквідує протікання 
протікання.

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
310 мл картридж 12 1440

1 л металева банка 5 628

TYTAN Professional
Герметик бітумний для покрівлі металевої

Опис
Герметизація швів, оновлення і захист
покрівельного покриття. Застосовується 
на всіх видах покрівельних матеріалів, де
потрібний сріблястий колір.

Характеристики
 y Основа: модифікований бітум
 y Час роботи: 15 хв.
 y Температура застосування: від +10°C до 
+35°C
 y Термостійкість: -50°C - +90°C
 y Колір: сріблястий
 y Термін придатності: 24 місяці

Особливості продукту
Непомітний на алюмінієвій покрівлі

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
310 мл картридж 12 1440

TYTAN Professional
Герметик силікатний для камінів

Опис
Вогенстійкий силікатний герметик з 
додаванням рідкого скла. Призначений для 
ремонту й заповнення щілин, тріщин й стиків в 
камінах, печах, димоходах. Ремонт елементів, 
що піддаються дії вогню, але не піддаються 
напруженням.

Характеристики
 yЩільність 1,92 ± 0,02 г / см3

 y Час затвердіння 2-3 мм/24 години близько 
доби, залежить від глибини щілини і 
навколишньої температури
 y Температура застосування +5°C-+40°C
 y Температура упаковки +5°C-+25°C
 y Термостійкість до +1500°C
 y Колір: чорний
 y Термін придатності: 24 місяці

Особливості продукту
Стійкий до вогню, до 1500°С.
Не підходить для систем центрального 
опалення та газових установок.
Тільки для внутрішніх робіт.
Довговічний.

Упаковка К-сть шт.  в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж 310 мл 12 1440
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TYTAN Professional
Монтажний клей FIX2 Миттєвий та Невидимий

Опис
Монтажний клей створений на основі 
MS-полімерів, вирізняється  швидким 
хватом та швидко набирає високу міцність 
приклеювання, не містить розчинників, 
ізоціанатів та води. Це універсальний продукт 
для широкого спектру будівельних матеріалів, 
таких як: бетон, штукатурка, ДСП, дерево, 
гіпс, корок, пінополістирол, камінь, цегла, 
керамічна плитка, метал, пластикові панелі, 
скло й так далі (за виключенням бітуму, PE, PP, 
тефлону). Рекомендується для приклеювання 
різноманітних елементів декору, плінтусів, 
цоколів, порогів й т.п. Відмінна адгезія як до 
пористих так й гладких поверхонь. Еластичний 
та прозорий шов. Стійкий до вологи, грибка 
та плісняви. Час утворення плівки 9 хвилин 
(t°=23°, H=50%).

Характеристики
 y Робочий час 15 хв
 y Густина 1,06 гр/см3

 y Час затвердіння 3-4 мм/24 год
 y Термостійкість -40°C -+90°C
 y Колір: прозорий
 y Термін придатності 12 місяців
 yФінальна міцність 300 кг/ 10см2

Особливості продукту
Утворює кришталево-прозоре з’єднання. Стійкий до грибка та 
плісняви. Навантаження на шов можливе через 2 години, повне 
висихання - 24 години або 4 мм за добу.

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж, 290 мл 12 1440

TYTAN Professional
Клей–герметик FIX2 Elastic

Опис
Клей-герметик створений на основі MS-
полімерів, не містить розчинників, ізоціанатів 
та води, це універсальний продукт, може 
використовуватися як для склеювання так 
і для герметизації. Для широкого спектру 
будівельних матеріалів, таких як: бетон, 
штукатурка, ДСП, дерево, гіпс, корок, 
пінополістирол, камінь, цегла, керамічна 
плитка, метал, пластикові панелі, скло й 
так далі (за виключенням бітуму, PE, PP, 
тефлону). Рекомендується для приклеювання 
різноманітних елементів декору, плінтусів, 
цоколів, порогів й т.п. Відмінна адгезія як до 
пористих так й гладких поверхонь. Еластичний 
шов.

Характеристики
 y Робочий час 10-20 хв
 y Густина 1,60 гр/см3

 y Час затвердіння 2-3 мм/ 24 год
 y Термостійкість -30°C -+80°C
 y Колір: білий
 y Термін придатності 18 місяців
 yФінальна міцність 250 кг/ 10см2

Особливості продукту
Можна фарбувати. Стійкий до грибка та плісняви

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж, 290 мл 12 1440

TYTAN Professional
Клей–герметик FIX2 Clear

Опис
Клей-герметик створений на основі MS-
полімерів, не містить фталатів, розчинників, 
ізоціанатів та води, це універсальний 
продукт, може використовуватися як для 
склеювання так і для герметизації. Для 
широкого спектру будівельних матеріалів, 
таких як: бетон, штукатурка, ДСП, дерево, 
гіпс, корок, пінополістирол, камінь, цегла, 
керамічна плитка, метал, пластикові панелі, 
скло й так далі (за виключенням бітуму, PE, PP, 
тефлону). Рекомендується для приклеювання 
різноманітних елементів декору, плінтусів, 
цоколів, порогів й т.п.. Відмінна адгезія як до 
пористих так й гладких поверхонь. Еластичний 
та прозорий шов.

Характеристики
 y Робочий час 10-20 хв
 y Густина 1,05 гр/см3

 y Час затвердіння 4 мм/24 год
 y Термостійкість -30°C -+80°C
 y Колір: прозорий
 y Термін придатності 12 місяців
 yФінальна міцність 250 кг/ 10см2

Особливості продукту
Прозоре з’єднання. Стійкий до грибка та плісняви.

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж, 290 мл 12 1440

TYTAN Professional
Монтажний клей FIX2 GT

Опис
Монтажний клей створений на основі MS-полімерів, вирізняється  
надшвидким хватом (5 секунд) та супер міцністю приклеювання, 
не містить розчинників, ізоціанатів та води. Це універсальний 
продукт для широкого спектру будівельних матеріалів, таких 
як: бетон, штукатурка, ДСП, дерево, гіпс, корок, пінополістирол, 
камінь, цегла, керамічна плитка, метал, пластикові панелі, 
скло й так далі (за виключенням бітуму, PE, PP, тефлону). 
Рекомендується для приклеювання різноманітних елементів 
декору, дзеркал, плінтусів, цоколів, порогів й т.п. Відмінна адгезія 
як до пористих так й гладких поверхонь. Еластичний шов. Стійкий 
до вологи та УФ променів. Картридж комплектується двома 
наконечниками — стандартний для нанесення тонких швів 1-2 
мм (для легких елементів) та V-подібним для формування шва 
початковою висотою до 10 мм (для нерівних поверхонь та для 
приклеювання важких елементів - наприклад цегли, декору з 
каменю). Час утворення плівки 6 хвилин (t°=23°, H=50%).

Характеристики
 y Час коригування 10 хв
 y Густина 1,46 гр/см3

 y Час затвердіння 2-3 мм/24 год
 y Термостійкість -40°C -+90°C
 y Колір: білий
 y Термін придатності 12 місяців
 yФінальна міцність 400 кг/ 10см2

Особливості продукту
Початковий хват - 5 секунд, досягається міцність 200 кг/1м2  , 
навантаження на шов можливе вже через 30 хвилин, повне 
висихання (для шва до 1мм) - 3 години. Найкраща адгезія 
досягається при тонких швах 0,5-1 мм.

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж, 290 мл 6 1728
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TYTAN Professional
Монтажний клей FIX2 Миттєвий та Невидимий

Опис
Монтажний клей створений на основі 
MS-полімерів, вирізняється  швидким 
хватом та швидко набирає високу міцність 
приклеювання, не містить розчинників, 
ізоціанатів та води. Це універсальний продукт 
для широкого спектру будівельних матеріалів, 
таких як: бетон, штукатурка, ДСП, дерево, 
гіпс, корок, пінополістирол, камінь, цегла, 
керамічна плитка, метал, пластикові панелі, 
скло й так далі (за виключенням бітуму, PE, PP, 
тефлону). Рекомендується для приклеювання 
різноманітних елементів декору, плінтусів, 
цоколів, порогів й т.п. Відмінна адгезія як до 
пористих так й гладких поверхонь. Еластичний 
та прозорий шов. Стійкий до вологи, грибка 
та плісняви. Час утворення плівки 9 хвилин 
(t°=23°, H=50%).

Характеристики
 y Робочий час 15 хв
 y Густина 1,06 гр/см3

 y Час затвердіння 3-4 мм/24 год
 y Термостійкість -40°C -+90°C
 y Колір: прозорий
 y Термін придатності 12 місяців
 yФінальна міцність 300 кг/ 10см2

Особливості продукту
Утворює кришталево-прозоре з’єднання. Стійкий до грибка та 
плісняви. Навантаження на шов можливе через 2 години, повне 
висихання - 24 години або 4 мм за добу.

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж, 290 мл 12 1440

TYTAN Professional
Клей–герметик FIX2 Elastic

Опис
Клей-герметик створений на основі MS-
полімерів, не містить розчинників, ізоціанатів 
та води, це універсальний продукт, може 
використовуватися як для склеювання так 
і для герметизації. Для широкого спектру 
будівельних матеріалів, таких як: бетон, 
штукатурка, ДСП, дерево, гіпс, корок, 
пінополістирол, камінь, цегла, керамічна 
плитка, метал, пластикові панелі, скло й 
так далі (за виключенням бітуму, PE, PP, 
тефлону). Рекомендується для приклеювання 
різноманітних елементів декору, плінтусів, 
цоколів, порогів й т.п. Відмінна адгезія як до 
пористих так й гладких поверхонь. Еластичний 
шов.

Характеристики
 y Робочий час 10-20 хв
 y Густина 1,60 гр/см3

 y Час затвердіння 2-3 мм/ 24 год
 y Термостійкість -30°C -+80°C
 y Колір: білий
 y Термін придатності 18 місяців
 yФінальна міцність 250 кг/ 10см2

Особливості продукту
Можна фарбувати. Стійкий до грибка та плісняви

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж, 290 мл 12 1440

TYTAN Professional
Клей–герметик FIX2 Clear

Опис
Клей-герметик створений на основі MS-
полімерів, не містить фталатів, розчинників, 
ізоціанатів та води, це універсальний 
продукт, може використовуватися як для 
склеювання так і для герметизації. Для 
широкого спектру будівельних матеріалів, 
таких як: бетон, штукатурка, ДСП, дерево, 
гіпс, корок, пінополістирол, камінь, цегла, 
керамічна плитка, метал, пластикові панелі, 
скло й так далі (за виключенням бітуму, PE, PP, 
тефлону). Рекомендується для приклеювання 
різноманітних елементів декору, плінтусів, 
цоколів, порогів й т.п.. Відмінна адгезія як до 
пористих так й гладких поверхонь. Еластичний 
та прозорий шов.

Характеристики
 y Робочий час 10-20 хв
 y Густина 1,05 гр/см3

 y Час затвердіння 4 мм/24 год
 y Термостійкість -30°C -+80°C
 y Колір: прозорий
 y Термін придатності 12 місяців
 yФінальна міцність 250 кг/ 10см2

Особливості продукту
Прозоре з’єднання. Стійкий до грибка та плісняви.

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж, 290 мл 12 1440

TYTAN Professional
Монтажний клей FIX2 GT

Опис
Монтажний клей створений на основі MS-полімерів, вирізняється  
надшвидким хватом (5 секунд) та супер міцністю приклеювання, 
не містить розчинників, ізоціанатів та води. Це універсальний 
продукт для широкого спектру будівельних матеріалів, таких 
як: бетон, штукатурка, ДСП, дерево, гіпс, корок, пінополістирол, 
камінь, цегла, керамічна плитка, метал, пластикові панелі, 
скло й так далі (за виключенням бітуму, PE, PP, тефлону). 
Рекомендується для приклеювання різноманітних елементів 
декору, дзеркал, плінтусів, цоколів, порогів й т.п. Відмінна адгезія 
як до пористих так й гладких поверхонь. Еластичний шов. Стійкий 
до вологи та УФ променів. Картридж комплектується двома 
наконечниками — стандартний для нанесення тонких швів 1-2 
мм (для легких елементів) та V-подібним для формування шва 
початковою висотою до 10 мм (для нерівних поверхонь та для 
приклеювання важких елементів - наприклад цегли, декору з 
каменю). Час утворення плівки 6 хвилин (t°=23°, H=50%).

Характеристики
 y Час коригування 10 хв
 y Густина 1,46 гр/см3

 y Час затвердіння 2-3 мм/24 год
 y Термостійкість -40°C -+90°C
 y Колір: білий
 y Термін придатності 12 місяців
 yФінальна міцність 400 кг/ 10см2

Особливості продукту
Початковий хват - 5 секунд, досягається міцність 200 кг/1м2  , 
навантаження на шов можливе вже через 30 хвилин, повне 
висихання (для шва до 1мм) - 3 години. Найкраща адгезія 
досягається при тонких швах 0,5-1 мм.

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж, 290 мл 6 1728
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TYTAN Professional
Клей монтажний Для дзеркал

Опис
Спеціалізований монтажний клей
на основі синтетичних каучуків.
Призначений для кріплення дзеркал
різних типів і розмірів. Завдяки
спеціальній формулі не руйнує
амальгаму дзеркала.

Характеристики
 y Робочий час 10-20 хв
 y Час повного затвердіння
 y (В нормальних умовах) [год] 72
 y Витрата [г/м2] 300-500
 y Термостійкість [°C] -10 - +6
 y Колір: бежевий

Особливості продукту
Для кріплення дзеркал
Не руйнує амальгаму
Сила 200 кг/м2

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж, 310 мл 12 1440

TYTAN Professional
Клей монтажний Декор Експрес

Опис
Монтажний клей на основі акрилової
дисперсії. Призначений для приклеювання
декоративних елементів з пінополістиролу
і легких елементів з пінополіуретану
при оздоблювальних роботах.

Характеристики
 y Робочий час 10-15 хв
 y Час повного затвердіння  
(В нормальних умовах) 
[год] 48
 y Витрата [г/м2] 300-500 
термостійкість [°C] -20 
- +60
 y Колір: білий

Особливості продукту
Екологічний
Початковий хват 5 сек
Сила 150 кг/м2

Для декоративних елементів

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Пластикова туба, 210 г 12 1740

Картридж, 310 мл 12 1440

TYTAN Professional
Клей монтажний Heavy Duty

Опис
Монтажний клей на основі синтетичних
каучуків. Призначений для різних
монтажних робіт в будівництві
і ремонті. Рекомендується для кріплення
важких елементів і конструкцій.
Можливе застосування при температурі
до -20°С.

Характеристики
 y Робочий час 5-7 хв
 y Час повного затвердіння 
(В нормальних умовах) 
[год] 48-72
 y Витрата [г/м2] 300-500
 y Термостійкість [°C] 
-20 - +60
 y Колір: бежевий

Особливості продукту
Для важких конструкцій
Можна застосовувати до 
-20°С
Сила 240 кг/м2

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж,  310 мл 12 1440

Туба в блістері, 100 мл 12 1080

TYTAN Professional
Клей монтажний Multi–Use SBS 100

Опис
Монтажний клей на основі синтетичних
каучуків. Призначений для різних
монтажних робіт в будівництві
і ремонті.

Характеристики
 y Робочий час 10-15 хв
 y Час повного затвердіння (В нормальних 
умовах) [год] 48
 y Витрата [г/м2] 300-500
 y Термостійкість [°C] -20 - +60
 y Колір: бежевий

Особливості продукту
Для широкого спектра робіт
Сила 100кг / м2

Для пористих і непористих поверхонь

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж, 310 мл 12 1440

TYTAN Professional
Клей Монтажний Hydro Fix

Опис
Монтажний клей на основі 
акрилової
дисперсії. Призначений для 
приклеювання
різних будівельних матеріалів
при оздоблювальних і 
ремонтних роботах
для пористих поверхонь, таких
як бетон, штукатурка, дерево 
-стружові
плити, деревина, гіпсокартон, 
гіпс.

Характеристики
 y Робочий час 20-30 хв час повного 
затвердіння (В нормальних умовах)  
[год] 72
 y Витрата [г/м2] 200-300
 y Термостійкість [°C] -20 - +60
 y Колір: прозорий

Особливості продукту
Екологічний
Прозорий шов
Сила 100 кг/м
Для пористих поверхонь

Упаковка К-сть шт. в 
коробці

К-сть шт. на 
палеті

Пластикова 
туба, 150 мл 12 1740

Картридж, 310 
мл 12 1440

TYTAN Professional
ПВА клей для деревини Д3

Опис
Клей на основі ПВА дисперсії. 
Рекомендується для склеювання 
гарячим і холодним способом
всіх видів деревини, схильної до 
впливу вологи: меблів для кухні та 
ванни, садових меблів, балюстрад, 
фанери, ДСП. Підходить для 
склеювання твердої і екзотичної 
деревини. Гаряче склеювання 
скорочує час затвердіння клею.

Характеристики
 y Витрата: 150-200 г/м2

 yЩільність при + 20°C: близько 1,1 г/см3

 y Температура застосування: від +12°C
 y Відкритий час: 10 хв.
 y Час пресування при +20°C: 15 хв.
 y Зусилля пресування: 0,2-0,6 N / мм2

 y Час повного затвердіння: 24 год
 y Набір міцності до класу D3: 7 діб
 y Термостійкість шва: до +100°C
 y Колір: білий

Особливості продукту
Для склеювання деревини
Клас водостійкості D3
Прозорий і еластичний шов

Упаковка К-сть шт. в 
коробці

К-сть шт. на 
палеті

Пластикова 
пляшка, 200 г 12 1368

Пластикова 
пляшка, 500 г 12 840

Пластикова 
пляшка, 750 г 6 528

TYTAN Professional
Quick FIX Двокомпонентний Ціанакрилатний 
Клей для МДФ

Опис
Двокомпонентний клей, 
який складається з 
в’язкого гелю ціанакрилату 
та аерозолю активатора. 
Використовується для 
склеювання будь-яких 
дерев’яних матеріалів. 
Підходить для МДФ, ДСП, 
дерева, фанери, каучуку, 
більшості пластмас, шкіри, кераміки та ін.

Характеристики
 y Густина 1,06 ± 0,01 гр/см3

 y Час хвату 4 секунди
 y Температура нанесення від +5°C до +35°C
 y В’язкість 1200 – 1800 cPs при 25°C
 y Термостійкість від -20°C до +70°C

Особливості продукту
Висока міцність і швидкість склеювання.
Ідеальний для використання на 
вертикальних поверхнях – не стікає.

Працювати в рукавичках — ціанакрилат 
миттєво склеює шкіру.

Упаковка К-сть шт. в 
коробці

К-сть шт. на 
палеті

Активатор 200мл 
+ гель 50г 12 1440

Активатор 400мл 
+ гель 100г 12 792

TYTAN Professional
Клей монтажний Classic Fix

Опис
Монтажний клей на основі синтетичних
каучуків. Універсальний продукт
з широким спектром застосування.
Утворює еластичний безбарвний шов.

Характеристики
 y Робочий час 10-15 хв
 y Час повного затвердіння
 y (В нормальних умовах) [год] 
72-120
 y Витрата [г/м2] 150-300
 y Термостійкість [°C] -20 - +60
 y Колір: прозорий

Особливості продукту
Для широкого спектра робіт
Прозорий шов
Сила 120 кг/м
Для пористих і непористих 
поверхонь

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Шоу-бокс, 100 мл 36 1512

Туба в блістері, 100 мл 12 1080
Картридж, 310 мл 12 1440

Н А Д І Й Н Е  Б У Д І В Н И Ц Т В О

TYTAN Professional
Клей монтажний Панелі та Молдинги

Опис
Монтажний клей на основі синтетичних
каучуків. Універсальний продукт
з широким спектром застосування.
Утворює еластичний шов.

Характеристики
 y Робочий час 10-15 хв
 y Час повного затвердіння (В нормальних 
умовах) [год] 72 
 y Витрата [г/м2] 300-500
 y Термостійкість [°C] -20 - +60
 y Колір: бежевий

Особливості продукту
Для панелей і молдингів
Сила 100 кг/м2

Для пористих і непористих поверхонь

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж, 310 мл 12 1440
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TYTAN Professional
Клей монтажний Для дзеркал

Опис
Спеціалізований монтажний клей
на основі синтетичних каучуків.
Призначений для кріплення дзеркал
різних типів і розмірів. Завдяки
спеціальній формулі не руйнує
амальгаму дзеркала.

Характеристики
 y Робочий час 10-20 хв
 y Час повного затвердіння
 y (В нормальних умовах) [год] 72
 y Витрата [г/м2] 300-500
 y Термостійкість [°C] -10 - +6
 y Колір: бежевий

Особливості продукту
Для кріплення дзеркал
Не руйнує амальгаму
Сила 200 кг/м2

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж, 310 мл 12 1440

TYTAN Professional
Клей монтажний Декор Експрес

Опис
Монтажний клей на основі акрилової
дисперсії. Призначений для приклеювання
декоративних елементів з пінополістиролу
і легких елементів з пінополіуретану
при оздоблювальних роботах.

Характеристики
 y Робочий час 10-15 хв
 y Час повного затвердіння  
(В нормальних умовах) 
[год] 48
 y Витрата [г/м2] 300-500 
термостійкість [°C] -20 
- +60
 y Колір: білий

Особливості продукту
Екологічний
Початковий хват 5 сек
Сила 150 кг/м2

Для декоративних елементів

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Пластикова туба, 210 г 12 1740

Картридж, 310 мл 12 1440

TYTAN Professional
Клей монтажний Heavy Duty

Опис
Монтажний клей на основі синтетичних
каучуків. Призначений для різних
монтажних робіт в будівництві
і ремонті. Рекомендується для кріплення
важких елементів і конструкцій.
Можливе застосування при температурі
до -20°С.

Характеристики
 y Робочий час 5-7 хв
 y Час повного затвердіння 
(В нормальних умовах) 
[год] 48-72
 y Витрата [г/м2] 300-500
 y Термостійкість [°C] 
-20 - +60
 y Колір: бежевий

Особливості продукту
Для важких конструкцій
Можна застосовувати до 
-20°С
Сила 240 кг/м2

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж,  310 мл 12 1440

Туба в блістері, 100 мл 12 1080

TYTAN Professional
Клей монтажний Multi–Use SBS 100

Опис
Монтажний клей на основі синтетичних
каучуків. Призначений для різних
монтажних робіт в будівництві
і ремонті.

Характеристики
 y Робочий час 10-15 хв
 y Час повного затвердіння (В нормальних 
умовах) [год] 48
 y Витрата [г/м2] 300-500
 y Термостійкість [°C] -20 - +60
 y Колір: бежевий

Особливості продукту
Для широкого спектра робіт
Сила 100кг / м2

Для пористих і непористих поверхонь

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж, 310 мл 12 1440

TYTAN Professional
Клей Монтажний Hydro Fix

Опис
Монтажний клей на основі 
акрилової
дисперсії. Призначений для 
приклеювання
різних будівельних матеріалів
при оздоблювальних і 
ремонтних роботах
для пористих поверхонь, таких
як бетон, штукатурка, дерево 
-стружові
плити, деревина, гіпсокартон, 
гіпс.

Характеристики
 y Робочий час 20-30 хв час повного 
затвердіння (В нормальних умовах)  
[год] 72
 y Витрата [г/м2] 200-300
 y Термостійкість [°C] -20 - +60
 y Колір: прозорий

Особливості продукту
Екологічний
Прозорий шов
Сила 100 кг/м
Для пористих поверхонь

Упаковка К-сть шт. в 
коробці

К-сть шт. на 
палеті

Пластикова 
туба, 150 мл 12 1740

Картридж, 310 
мл 12 1440

TYTAN Professional
ПВА клей для деревини Д3

Опис
Клей на основі ПВА дисперсії. 
Рекомендується для склеювання 
гарячим і холодним способом
всіх видів деревини, схильної до 
впливу вологи: меблів для кухні та 
ванни, садових меблів, балюстрад, 
фанери, ДСП. Підходить для 
склеювання твердої і екзотичної 
деревини. Гаряче склеювання 
скорочує час затвердіння клею.

Характеристики
 y Витрата: 150-200 г/м2

 yЩільність при + 20°C: близько 1,1 г/см3

 y Температура застосування: від +12°C
 y Відкритий час: 10 хв.
 y Час пресування при +20°C: 15 хв.
 y Зусилля пресування: 0,2-0,6 N / мм2

 y Час повного затвердіння: 24 год
 y Набір міцності до класу D3: 7 діб
 y Термостійкість шва: до +100°C
 y Колір: білий

Особливості продукту
Для склеювання деревини
Клас водостійкості D3
Прозорий і еластичний шов

Упаковка К-сть шт. в 
коробці

К-сть шт. на 
палеті

Пластикова 
пляшка, 200 г 12 1368

Пластикова 
пляшка, 500 г 12 840

Пластикова 
пляшка, 750 г 6 528

TYTAN Professional
Quick FIX Двокомпонентний Ціанакрилатний 
Клей для МДФ

Опис
Двокомпонентний клей, 
який складається з 
в’язкого гелю ціанакрилату 
та аерозолю активатора. 
Використовується для 
склеювання будь-яких 
дерев’яних матеріалів. 
Підходить для МДФ, ДСП, 
дерева, фанери, каучуку, 
більшості пластмас, шкіри, кераміки та ін.

Характеристики
 y Густина 1,06 ± 0,01 гр/см3

 y Час хвату 4 секунди
 y Температура нанесення від +5°C до +35°C
 y В’язкість 1200 – 1800 cPs при 25°C
 y Термостійкість від -20°C до +70°C

Особливості продукту
Висока міцність і швидкість склеювання.
Ідеальний для використання на 
вертикальних поверхнях – не стікає.

Працювати в рукавичках — ціанакрилат 
миттєво склеює шкіру.

Упаковка К-сть шт. в 
коробці

К-сть шт. на 
палеті

Активатор 200мл 
+ гель 50г 12 1440

Активатор 400мл 
+ гель 100г 12 792

TYTAN Professional
Клей монтажний Classic Fix

Опис
Монтажний клей на основі синтетичних
каучуків. Універсальний продукт
з широким спектром застосування.
Утворює еластичний безбарвний шов.

Характеристики
 y Робочий час 10-15 хв
 y Час повного затвердіння
 y (В нормальних умовах) [год] 
72-120
 y Витрата [г/м2] 150-300
 y Термостійкість [°C] -20 - +60
 y Колір: прозорий

Особливості продукту
Для широкого спектра робіт
Прозорий шов
Сила 120 кг/м
Для пористих і непористих 
поверхонь

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Шоу-бокс, 100 мл 36 1512

Туба в блістері, 100 мл 12 1080
Картридж, 310 мл 12 1440

Н А Д І Й Н Е  Б У Д І В Н И Ц Т В О

TYTAN Professional
Клей монтажний Панелі та Молдинги

Опис
Монтажний клей на основі синтетичних
каучуків. Універсальний продукт
з широким спектром застосування.
Утворює еластичний шов.

Характеристики
 y Робочий час 10-15 хв
 y Час повного затвердіння (В нормальних 
умовах) [год] 72 
 y Витрата [г/м2] 300-500
 y Термостійкість [°C] -20 - +60
 y Колір: бежевий

Особливості продукту
Для панелей і молдингів
Сила 100 кг/м2

Для пористих і непористих поверхонь

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж, 310 мл 12 1440



Н А Д Е Ж Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
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TYTAN Professional
5S Біозахист Будівельної Деревини

Опис
Комбінований антисептик
на водній основі для захисту від
деревофарбуючих, цвілевих,
дереворуйнівних (будинкових)
грибів, комах-деревоточців,
водоростей і бактерій. Захист
будівельної деревини всередині і
зовні приміщення (без контакту
з грунтом).

Характеристики
 y Концентрат 1: 9
 y 1-3 клас експлуатації деревини згідно DIN 68 800-03, 
 y 1-10 клас, згідно ГОСТ 20022.2
 y До 10 років захисту в помірних і важких умовах експлуатації;
 y Для внутрішніх і зовнішніх робіт
 y Для професійного і приватного застосування;
 y Кольори: прозорий, зелений
 y Упаковка: пластикова каністра, пляшка.

Особливості продукту
Екологічний склад - не містить сполук хрому;
Незмиваючий - зв'язується хімічно з волокнами деревини;
Просочену поверхню можна фарбувати і склеювати.
Не викликає корозії металів

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
1 л 6 480
5 л 4 108

TYTAN Professional
3S Біозахист Дачних і Господарських Будівель

Опис
Високоефективний антисептик
на водній основі для деревини,
піддається інтенсивним
атмосферним впливам,
контакту з грунтом, водою і
забруднень органічного
характеру.

Характеристики
 y Концентрат 1: 9
 yШирокий діапазон застосування
 y 1-4 клас експлуатації деревини згідно DIN 68 800-03
 y До 10 років захисту в важких і особливо важких умовах 
експлуатації;
 y Для внутрішніх і зовнішніх робіт
 y Колір: синій, після висихання - фісташковий.
 y Упаковка: пластикова каністра, пляшка.

Особливості продукту
Незмиваючий, не сольовий склад
Ефективний проти грунтових і будинкових грибів, цвілі, синяви, 
комах;
Низька витрата
Сумісний з більшістю ЛФМ, клеїв і мастик

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
1 л 6 480
5 л 4 108

TYTAN Professional
2S Біозахист Кроквяних Систем

Опис
Незмиваючий антисептик на
водній основі для обробки 
матеріалів з деревини: крокви, 
обрешітки, брус.
Високоефективний проти
цвілевих, будинкових, 
дереворуйнівних грибів і комах-
деревоточців.

Характеристики
 y Концентрат 1: 9
 yШирокий діапазон застосування
 y 1-3 клас експлуатації деревини згідно DIN 68 800-03
 y До 10 років захисту;
 y Для внутрішніх і зовнішніх робіт
 y Колір: синій, після висихання - фісташковий.
 y Упаковка: рідкий концентрат, пластикова каністра.

Особливості продукту
Незмиваючий не сольовий склад
Ефективний проти грунтових і будинкових
грибів, плісняви, комах;
Не викликає корозії металів
Хімічно зв'язується з деревиною

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
5 л 4 108

TYTAN Professional
4F Вогнебіозахист

Опис
Багатофункціональний захист
деревини від вогню, грибка, цвілі і 
комах. Забезпечує
довготривалий захист деревини 
всередині приміщень
(Система крокв, обрешітка, стіни 
перекриття, перегородки), без 
контакту з атмосферними
опадами (1-2 клас умов служби 
деревини, згідно
EN335-1, I-VIII згідно ГОСТ 20022.2).

Характеристики
 y Концентрат 1:4
 y 1-ша група вогнезахисної ефективності згідно 
з ГОСТ 16363
 y Клас «С» вогнезахисної ефективності згідно з 
європейською норми EN-13501
 y Екологічно безпечний
 y Колір: червоний, прозорий

Особливості продукту
Найкраще розчиняється в гарячій воді ~ 60°C
Забезпечує 1-шу групу вогнезахисної ефективності
Глибоко проникає в деревину
Містить інгібітори корозії
Відповідає європейським стандартам і ДСТУ

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
1 кг 6 432
5 кг - 108
20 кг - 24



Н А Д Е Ж Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

ПРОФЕСІЙНА ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА2 4 2 5

М
О

Н
Т

А
Ж

Н
Ы

Е
 К

Л
Е

И

З
А

Х
И

С
Т

 Д
Е

Р
Е

В
И

Н
И

TYTAN Professional
5S Біозахист Будівельної Деревини

Опис
Комбінований антисептик
на водній основі для захисту від
деревофарбуючих, цвілевих,
дереворуйнівних (будинкових)
грибів, комах-деревоточців,
водоростей і бактерій. Захист
будівельної деревини всередині і
зовні приміщення (без контакту
з грунтом).

Характеристики
 y Концентрат 1: 9
 y 1-3 клас експлуатації деревини згідно DIN 68 800-03, 
 y 1-10 клас, згідно ГОСТ 20022.2
 y До 10 років захисту в помірних і важких умовах експлуатації;
 y Для внутрішніх і зовнішніх робіт
 y Для професійного і приватного застосування;
 y Кольори: прозорий, зелений
 y Упаковка: пластикова каністра, пляшка.

Особливості продукту
Екологічний склад - не містить сполук хрому;
Незмиваючий - зв'язується хімічно з волокнами деревини;
Просочену поверхню можна фарбувати і склеювати.
Не викликає корозії металів

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
1 л 6 480
5 л 4 108

TYTAN Professional
3S Біозахист Дачних і Господарських Будівель

Опис
Високоефективний антисептик
на водній основі для деревини,
піддається інтенсивним
атмосферним впливам,
контакту з грунтом, водою і
забруднень органічного
характеру.

Характеристики
 y Концентрат 1: 9
 yШирокий діапазон застосування
 y 1-4 клас експлуатації деревини згідно DIN 68 800-03
 y До 10 років захисту в важких і особливо важких умовах 
експлуатації;
 y Для внутрішніх і зовнішніх робіт
 y Колір: синій, після висихання - фісташковий.
 y Упаковка: пластикова каністра, пляшка.

Особливості продукту
Незмиваючий, не сольовий склад
Ефективний проти грунтових і будинкових грибів, цвілі, синяви, 
комах;
Низька витрата
Сумісний з більшістю ЛФМ, клеїв і мастик

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
1 л 6 480
5 л 4 108

TYTAN Professional
2S Біозахист Кроквяних Систем

Опис
Незмиваючий антисептик на
водній основі для обробки 
матеріалів з деревини: крокви, 
обрешітки, брус.
Високоефективний проти
цвілевих, будинкових, 
дереворуйнівних грибів і комах-
деревоточців.

Характеристики
 y Концентрат 1: 9
 yШирокий діапазон застосування
 y 1-3 клас експлуатації деревини згідно DIN 68 800-03
 y До 10 років захисту;
 y Для внутрішніх і зовнішніх робіт
 y Колір: синій, після висихання - фісташковий.
 y Упаковка: рідкий концентрат, пластикова каністра.

Особливості продукту
Незмиваючий не сольовий склад
Ефективний проти грунтових і будинкових
грибів, плісняви, комах;
Не викликає корозії металів
Хімічно зв'язується з деревиною

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
5 л 4 108

TYTAN Professional
4F Вогнебіозахист

Опис
Багатофункціональний захист
деревини від вогню, грибка, цвілі і 
комах. Забезпечує
довготривалий захист деревини 
всередині приміщень
(Система крокв, обрешітка, стіни 
перекриття, перегородки), без 
контакту з атмосферними
опадами (1-2 клас умов служби 
деревини, згідно
EN335-1, I-VIII згідно ГОСТ 20022.2).

Характеристики
 y Концентрат 1:4
 y 1-ша група вогнезахисної ефективності згідно 
з ГОСТ 16363
 y Клас «С» вогнезахисної ефективності згідно з 
європейською норми EN-13501
 y Екологічно безпечний
 y Колір: червоний, прозорий

Особливості продукту
Найкраще розчиняється в гарячій воді ~ 60°C
Забезпечує 1-шу групу вогнезахисної ефективності
Глибоко проникає в деревину
Містить інгібітори корозії
Відповідає європейським стандартам і ДСТУ

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
1 кг 6 432
5 кг - 108
20 кг - 24
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TYTAN Euro–Line
STD піна монтажна

Опис
Якісна побутова монтажна піна
для широкої сфери застосування.

Характеристики
 y Продуктивність до 40 літрів
 y Температура застосування від +10°С до 
+30°С
 y Температура балону від +15°С до +30°С
 y Час попередньої обробки до 60 хвилин
 y Час повної полімеризації 24 години
 y Термін придатності 18 місяці

Особливості продукту
Вихід до 42л
Літня версія
Для ручного застосування

Упаковка К-сть шт. в коробці Кол-во шт. на паллете
Аерозольний балон, 

750 мл 12 840

TYTAN Euro–Line
65 піна професійна

Опис
Професійна монтажна піна з високою 
продуктивністю для монтажу вікон та дверей, 
заповнення щілин та різноманітних порожнин.

Характеристики
 y Температура застосування від +5°C до +30°C
 y Температура балону від +10°C до +30°C
 y Час попередньої обробки до 30 хвилин
 y Час повної полімеризації 24 години
 y Низьке вторинне розширення 
 y Термін придатності 12 місяців

Особливості продукту
Вихід до 65 літрів 
Під пістолет

Упаковка К-сть шт. в коробці Кол-во шт. на паллете
Аерозольний балон, 

750 мл 12 840

TYTAN Euro–Line
GUN піна професійна

Опис
Якісна професійна монтажна піна для 
широкої області застосування.

Характеристики
 y Продуктивність до 42 літрів
 y Температура застосування від 0°С до +30°С
 y Температура балону від +10°С до +30°С
 y Час попередньої обробки до 40 хвилин
 y Час повної полімеризації 24 години
 y Термін придатності 18 місяців

Особливості продукту
Вихід до 44л
Літня версія
Під пістолет

Упаковка К-сть шт. в коробці Кол-во шт. на паллете
Аерозольний балон, 

750 мл 12 840

TYTAN Euro–Line
GUN піна професійна зимова

Опис
Якісна професійна монтажна піна для 
широкої області застосування.

Характеристики
 y Продуктивність до 42 літрів
 y Температура застосування від -10°С до +30°С
 y Температура балону від +5°С до +30°С
 y Час попередньої обробки до 40 хвилин
 y Час повної полімеризації 24 години
 y Термін придатності 18 місяців

Особливості продукту
Вихід до 42 літрів
Зимова версія
Під пістолет

Упаковка К-сть шт. в коробці Кол-во шт. на паллете
Аерозольний балон, 

750 мл 12 840
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TYTAN Euro–Line
Герметик силіконовий санітарний

Опис
Санітарний силіконовий 
герметик з фунгіцидом на 
кислотній основі.
Для застосування в зонах 
підвищеної вологості з ризиком 
виникнення грибка і цвілі.

Характеристики
 yМодуль 100% подовження 
0,25 MПa ISO 8339
 y Подовження на розрив 150% 
ISO 8339
 y Здатність до руху +20%
 y Твердість по Шору А 14
 y Термостійкість -40°C   +100°C
 y Кольори: білий, безбарвний

Особливості продукту
Містить протигрибкові добавки
Для вологих зон
Стійкий до УФ

Упаковка К-сть шт. в 
коробці

К-сть шт. на 
палеті

Картридж 
290 мл 12 1440

TYTAN Euro–Line
Герметик силіконовий універсальний

Опис
Універсальний силіконовий 
герметик на кислотній 
основі. Для широкої сфери 
застосування в будівництві та 
побуті.

Характеристики
 yМодуль 100% подовження 
0,25 MПa ISO 8339
 y Подовження на розрив 150% 
ISO 8339
 y Здатність до руху +20%
 y Твердість по Шору А 14
 y Термостійкість -40°C   +100°C
 y Кольори: білий, безбарвний

Особливості продукту
Для широкого спектра робіт
Усередині / зовні
Стійкий до УФ

Упаковка К-сть шт. в 
коробці

К-сть шт. на 
палеті

Картридж  
290 мл 12 1440

TYTAN Euro–Line
Клей монтажний будівельний надміцний № 901

Опис
Багатоцільовий клей на основі 
синтетичних каучуків. 
Рекомендується для важких 
конструкцій, для внутрішніх
і зовнішніх робіт.

Характеристики
 y Робочий час 5-10 хвилин
 y Час повного затвердіння (в 
нормальних умовах) 72 години
 y Витрата  300-500 г/м2 
 y Термостійкість -30 - +60°С
 y Колір: бежевий

Особливості продукту
Для важких конструкцій
Для пористих і непористих поверхонь

Упаковка К-сть шт. в 
коробці

К-сть шт. на 
палеті

Картридж, 
280 мл 12 1440

TYTAN Euro–Line Клей монтажний 
будівельний універсальний № 604

Опис
Екологічний клей на основі 
акрилової дисперсії. 
Рекомендується для 
приклеювання більшості 
будівельних матеріалів при 
оздоблювальних і ремонтних 
роботах.
Після затвердіння утворює шов 
білого кольору.

Характеристики
 y Робочий час 7-10 хвилин
 y Час повного затвердіння (в 
нормальних умовах) 48 годин
 y Витрата  300-500 г / м2

 y Термостійкість -20 - +60 °C
 y Колір: білий

Особливості продукту
Екологічний
Для широкого спектру робіт

Упаковка К-сть шт. в 
коробці

К-сть шт. на 
палеті

Картридж, 
280 мл 12 1440

TYTAN Euro–Line
Герметик акриловий

Опис
Акриловий герметик 
призначений для заповнення 
тріщин і герметизації всіх швів,
схильних до слабких деформацій 
всередині і зовні приміщення.

Характеристики
 yЩільність 1,67 ± 0,05 г / см3
 y Утворення плівки до 25 хв.
 y Час затвердіння 1мм / добу, 
залежить від товщини шару, 
навколишньої температури і 
вологості
 y Температура застосування +5°C   +40°C 
(швидкість затвердіння зменшується при 
від'ємних температурах)
 y Термостійкість -25°C   +80°C
 y Колір: білий

Особливості продукту
Для заповнення щілин і тріщин
Можна фарбувати
Без запаху

Упаковка К-сть шт. в 
коробці

К-сть шт. на 
палеті

Картридж, 
290 мл 12 1440

TYTAN Euro–Line
Герметик силіконовий нейтральний

Опис
Силіконовий герметик на 
нейтральній основі.
Для широкої сфери 
застосування в будівництві
і побуті. Нейтральна основа
дозволяє застосовувати на 
поверхнях, схильних до корозії.

Характеристики
 yМодуль 100% подовження 0,37 
MПa ISO 8339
 y Подовження на розрив 140%  
ISO 8339
 y Здатність до руху ± 20%
 y Твердість по Шору А 18
 y Термостійкість -40°C   +100°C
 y Кольори: білий, безбарвний

Особливості продукту
Безпечний для природних матеріалів
Без запаху
Усередині / зовні
Стійкий до УФ

Упаковка К-сть шт. в 
коробці

К-сть шт. на 
палеті

Картридж, 
290 мл 12 1440
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TYTAN Euro–Line
STD піна монтажна

Опис
Якісна побутова монтажна піна
для широкої сфери застосування.

Характеристики
 y Продуктивність до 40 літрів
 y Температура застосування від +10°С до 
+30°С
 y Температура балону від +15°С до +30°С
 y Час попередньої обробки до 60 хвилин
 y Час повної полімеризації 24 години
 y Термін придатності 18 місяці

Особливості продукту
Вихід до 42л
Літня версія
Для ручного застосування

Упаковка К-сть шт. в коробці Кол-во шт. на паллете
Аерозольний балон, 

750 мл 12 840

TYTAN Euro–Line
65 піна професійна

Опис
Професійна монтажна піна з високою 
продуктивністю для монтажу вікон та дверей, 
заповнення щілин та різноманітних порожнин.

Характеристики
 y Температура застосування від +5°C до +30°C
 y Температура балону від +10°C до +30°C
 y Час попередньої обробки до 30 хвилин
 y Час повної полімеризації 24 години
 y Низьке вторинне розширення 
 y Термін придатності 12 місяців

Особливості продукту
Вихід до 65 літрів 
Під пістолет

Упаковка К-сть шт. в коробці Кол-во шт. на паллете
Аерозольний балон, 

750 мл 12 840

TYTAN Euro–Line
GUN піна професійна

Опис
Якісна професійна монтажна піна для 
широкої області застосування.

Характеристики
 y Продуктивність до 42 літрів
 y Температура застосування від 0°С до +30°С
 y Температура балону від +10°С до +30°С
 y Час попередньої обробки до 40 хвилин
 y Час повної полімеризації 24 години
 y Термін придатності 18 місяців

Особливості продукту
Вихід до 44л
Літня версія
Під пістолет

Упаковка К-сть шт. в коробці Кол-во шт. на паллете
Аерозольний балон, 

750 мл 12 840

TYTAN Euro–Line
GUN піна професійна зимова

Опис
Якісна професійна монтажна піна для 
широкої області застосування.

Характеристики
 y Продуктивність до 42 літрів
 y Температура застосування від -10°С до +30°С
 y Температура балону від +5°С до +30°С
 y Час попередньої обробки до 40 хвилин
 y Час повної полімеризації 24 години
 y Термін придатності 18 місяців

Особливості продукту
Вихід до 42 літрів
Зимова версія
Під пістолет

Упаковка К-сть шт. в коробці Кол-во шт. на паллете
Аерозольний балон, 

750 мл 12 840

П
ІН

И
 М

О
Н

Т
А

Ж
Н

І

Г
Е

Р
М

Е
Т

И
К

И

TYTAN Euro–Line
Герметик силіконовий санітарний

Опис
Санітарний силіконовий 
герметик з фунгіцидом на 
кислотній основі.
Для застосування в зонах 
підвищеної вологості з ризиком 
виникнення грибка і цвілі.

Характеристики
 yМодуль 100% подовження 
0,25 MПa ISO 8339
 y Подовження на розрив 150% 
ISO 8339
 y Здатність до руху +20%
 y Твердість по Шору А 14
 y Термостійкість -40°C   +100°C
 y Кольори: білий, безбарвний

Особливості продукту
Містить протигрибкові добавки
Для вологих зон
Стійкий до УФ

Упаковка К-сть шт. в 
коробці

К-сть шт. на 
палеті

Картридж 
290 мл 12 1440

TYTAN Euro–Line
Герметик силіконовий універсальний

Опис
Універсальний силіконовий 
герметик на кислотній 
основі. Для широкої сфери 
застосування в будівництві та 
побуті.

Характеристики
 yМодуль 100% подовження 
0,25 MПa ISO 8339
 y Подовження на розрив 150% 
ISO 8339
 y Здатність до руху +20%
 y Твердість по Шору А 14
 y Термостійкість -40°C   +100°C
 y Кольори: білий, безбарвний

Особливості продукту
Для широкого спектра робіт
Усередині / зовні
Стійкий до УФ

Упаковка К-сть шт. в 
коробці

К-сть шт. на 
палеті

Картридж  
290 мл 12 1440

TYTAN Euro–Line
Клей монтажний будівельний надміцний № 901

Опис
Багатоцільовий клей на основі 
синтетичних каучуків. 
Рекомендується для важких 
конструкцій, для внутрішніх
і зовнішніх робіт.

Характеристики
 y Робочий час 5-10 хвилин
 y Час повного затвердіння (в 
нормальних умовах) 72 години
 y Витрата  300-500 г/м2 
 y Термостійкість -30 - +60°С
 y Колір: бежевий

Особливості продукту
Для важких конструкцій
Для пористих і непористих поверхонь

Упаковка К-сть шт. в 
коробці

К-сть шт. на 
палеті

Картридж, 
280 мл 12 1440

TYTAN Euro–Line Клей монтажний 
будівельний універсальний № 604

Опис
Екологічний клей на основі 
акрилової дисперсії. 
Рекомендується для 
приклеювання більшості 
будівельних матеріалів при 
оздоблювальних і ремонтних 
роботах.
Після затвердіння утворює шов 
білого кольору.

Характеристики
 y Робочий час 7-10 хвилин
 y Час повного затвердіння (в 
нормальних умовах) 48 годин
 y Витрата  300-500 г / м2

 y Термостійкість -20 - +60 °C
 y Колір: білий

Особливості продукту
Екологічний
Для широкого спектру робіт

Упаковка К-сть шт. в 
коробці

К-сть шт. на 
палеті

Картридж, 
280 мл 12 1440

TYTAN Euro–Line
Герметик акриловий

Опис
Акриловий герметик 
призначений для заповнення 
тріщин і герметизації всіх швів,
схильних до слабких деформацій 
всередині і зовні приміщення.

Характеристики
 yЩільність 1,67 ± 0,05 г / см3
 y Утворення плівки до 25 хв.
 y Час затвердіння 1мм / добу, 
залежить від товщини шару, 
навколишньої температури і 
вологості
 y Температура застосування +5°C   +40°C 
(швидкість затвердіння зменшується при 
від'ємних температурах)
 y Термостійкість -25°C   +80°C
 y Колір: білий

Особливості продукту
Для заповнення щілин і тріщин
Можна фарбувати
Без запаху

Упаковка К-сть шт. в 
коробці

К-сть шт. на 
палеті

Картридж, 
290 мл 12 1440

TYTAN Euro–Line
Герметик силіконовий нейтральний

Опис
Силіконовий герметик на 
нейтральній основі.
Для широкої сфери 
застосування в будівництві
і побуті. Нейтральна основа
дозволяє застосовувати на 
поверхнях, схильних до корозії.

Характеристики
 yМодуль 100% подовження 0,37 
MПa ISO 8339
 y Подовження на розрив 140%  
ISO 8339
 y Здатність до руху ± 20%
 y Твердість по Шору А 18
 y Термостійкість -40°C   +100°C
 y Кольори: білий, безбарвний

Особливості продукту
Безпечний для природних матеріалів
Без запаху
Усередині / зовні
Стійкий до УФ

Упаковка К-сть шт. в 
коробці

К-сть шт. на 
палеті

Картридж, 
290 мл 12 1440
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ПРОФЕСІЙНА ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА2 8 2 9
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ПРОМИСЛОВІ ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

TYTAN Industry
Герметик поліуретановий PU 40

Опис
Однокомпонентний високомодульний поліуретановий 
герметик PU40. Для будівельних робіт. Має хорошу адгезію 
практично до всіх будівельних поверхонь, під впливом 
атмосферної вологості створюється міцний і пружний шов.

Характеристики
 y Час утворення плівки: 60 хвилин
 yМіцність на розрив: 1,6 мПа
 y Подовження на розрив: > 500%
 y Термостійкість: -40°C / +80°C
 y Твердість по Шору: А40
 y Колір: білий, чорний, сірий, коричневий
 y Термін придатності: 12 місяців

Особливості продукту
Застосування для дахів, зварних швів, підлог, систем 
кондиціонування.

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
600 мл фольга 12 1152

TYTAN Industry
Герметик поліуретановий PU 25

Опис
Однокомпонентний еластичний поліуретановий герметик
PU25 має гарну адгезію практично до всіх будівельних 
поверхонь, під впливом атмосферної вологості створює 
міцний і пружний шов.

Характеристики
 y Час утворення плівки: 90 хвилин
 yМіцність на розрив: 1,3 мПа
 y Подовження на розрив: 600%
 y Термостійкість: -40°C / +80°C
 y Твердість по Шору: А20
 y Колір: білий, чорний, сірий, коричневий
 y Термін придатності: 12 місяців

Особливості продукту
Застосування для фасадів, вікон, жолобів стічних труб

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
600 мл фольга 12 1152
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ПРОМИСЛОВІ ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

TYTAN Industry
Герметик поліуретановий PU 40

Опис
Однокомпонентний високомодульний поліуретановий 
герметик PU40. Для будівельних робіт. Має хорошу адгезію 
практично до всіх будівельних поверхонь, під впливом 
атмосферної вологості створюється міцний і пружний шов.

Характеристики
 y Час утворення плівки: 60 хвилин
 yМіцність на розрив: 1,6 мПа
 y Подовження на розрив: > 500%
 y Термостійкість: -40°C / +80°C
 y Твердість по Шору: А40
 y Колір: білий, чорний, сірий, коричневий
 y Термін придатності: 12 місяців

Особливості продукту
Застосування для дахів, зварних швів, підлог, систем 
кондиціонування.

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
600 мл фольга 12 1152

TYTAN Industry
Герметик поліуретановий PU 25

Опис
Однокомпонентний еластичний поліуретановий герметик
PU25 має гарну адгезію практично до всіх будівельних 
поверхонь, під впливом атмосферної вологості створює 
міцний і пружний шов.

Характеристики
 y Час утворення плівки: 90 хвилин
 yМіцність на розрив: 1,3 мПа
 y Подовження на розрив: 600%
 y Термостійкість: -40°C / +80°C
 y Твердість по Шору: А20
 y Колір: білий, чорний, сірий, коричневий
 y Термін придатності: 12 місяців

Особливості продукту
Застосування для фасадів, вікон, жолобів стічних труб

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
600 мл фольга 12 1152



Н А Д Е Ж Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА3 0 3 1

Hauser
Піна монтажна Hauser 65 професійна всесезонна поліуретанова

Опис
Професійна всесезонна піна забезпечує відмінну 
адгезію до більшості будівельних матеріалів. 
Рекомендується для монтажу вікон і дверей, 
заповнення щілин, акустичної та термічної ізоляції, 
з'єднання будівельних конструкцій. Продуктивність 
піни до 65 літрів (наповнення 850 мл). Піна швидко 
висихає, що сприяє економії часу монтажників 
- первинна обробка шва може проводитися вже 
через 40 хвилин.

Характеристики
 y Продуктивність (вихід піни) до 65 літрів
 y Клас вогнестійкості матеріалу (DIN 4102) - В3
 yЩільність приблизно 20-25 кг / м3
 y Вторинне розширення 100-140%
 y Коефіцієнт тепловіддачі О, ОЗ6 В / м * К
 y Температура зберігання від -5 ° С до + 30 ° С
 y Температура застосування від -10 ° С до + 30 ° С
 y Час повного застигання 24 год.
 y Гарна адгезія до бетону, гіпсу, цеглі, підлоговим 
панелям, склу, дереву, ПВХ і інших будівельних 
матеріалів
 y Термін зберігання 18 місяців
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ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОРИСТУВАЧІВ І ДОМАШНІХ МАЙСТРІВ

Hauser
Клей будівельний надміцний №901

Опис
Багатоцільовий клей на основі
синтетичних каучуків. Рекомендується
для важких конструкцій для внутрішніх
і зовнішніх робіт.

Характеристики
 y Робочий час 5-10 хв
 y Час повного затвердіння (в нормальних 
умовах) [год] 72
 y Витрата [г/м2] 300-500
 y Термостійкість [°C] -30 - +60
 y Колір: бежевий

Особливості продукту
Для важких конструкцій
Для пористих і непористих поверхонь

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж, 260 мл 12 1440

Hauser
Клей будівельний універсальний №601

Опис
Багатоцільовий клей на основі 
синтетичних каучуків. Рекомендується
для приклеювання більшості будівельних 
матеріалів при оздоблювальних і 
ремонтних роботах.

Характеристики
 y Робочий час 5-10 хв
 y Час повного затвердіння (В нормальних 
умовах) [год] 72
 y Витрата [г/м2] 300-500
 y Термостійкість [°C] -30 - +60
 y Колір: бежевий

Особливості продукту
Для широкого спектру робіт
Для пористих і непористих поверхонь

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж, 260 мл 12 1440

Hauser
Клей будівельний універсальний ЕКО №604

Опис
Екологічний клей на основі
акрилової дисперсії. Рекомендується
для приклеювання більшості
будівельних матеріалів при 
оздоблювальних і ремонтних роботах. 
Після затвердіння утворює шов білого 
кольору.

Характеристики
 y Робочий час 7-10 хв
 y Час повного затвердіння (В нормальних 
умовах) [год] 48
 y Витрата [г / м2] 300-500
 y Термостійкість [°C] -20 - +60
 y Колір: білий

Особливості продукту
Особливість продукту
Екологічний
Для широкого спектру робіт

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж, 260 мл 12 1440
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА3 0 3 1

Hauser
Піна монтажна Hauser 65 професійна всесезонна поліуретанова

Опис
Професійна всесезонна піна забезпечує відмінну 
адгезію до більшості будівельних матеріалів. 
Рекомендується для монтажу вікон і дверей, 
заповнення щілин, акустичної та термічної ізоляції, 
з'єднання будівельних конструкцій. Продуктивність 
піни до 65 літрів (наповнення 850 мл). Піна швидко 
висихає, що сприяє економії часу монтажників 
- первинна обробка шва може проводитися вже 
через 40 хвилин.

Характеристики
 y Продуктивність (вихід піни) до 65 літрів
 y Клас вогнестійкості матеріалу (DIN 4102) - В3
 yЩільність приблизно 20-25 кг / м3
 y Вторинне розширення 100-140%
 y Коефіцієнт тепловіддачі О, ОЗ6 В / м * К
 y Температура зберігання від -5 ° С до + 30 ° С
 y Температура застосування від -10 ° С до + 30 ° С
 y Час повного застигання 24 год.
 y Гарна адгезія до бетону, гіпсу, цеглі, підлоговим 
панелям, склу, дереву, ПВХ і інших будівельних 
матеріалів
 y Термін зберігання 18 місяців
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ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОРИСТУВАЧІВ І ДОМАШНІХ МАЙСТРІВ

Hauser
Клей будівельний надміцний №901

Опис
Багатоцільовий клей на основі
синтетичних каучуків. Рекомендується
для важких конструкцій для внутрішніх
і зовнішніх робіт.

Характеристики
 y Робочий час 5-10 хв
 y Час повного затвердіння (в нормальних 
умовах) [год] 72
 y Витрата [г/м2] 300-500
 y Термостійкість [°C] -30 - +60
 y Колір: бежевий

Особливості продукту
Для важких конструкцій
Для пористих і непористих поверхонь

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж, 260 мл 12 1440

Hauser
Клей будівельний універсальний №601

Опис
Багатоцільовий клей на основі 
синтетичних каучуків. Рекомендується
для приклеювання більшості будівельних 
матеріалів при оздоблювальних і 
ремонтних роботах.

Характеристики
 y Робочий час 5-10 хв
 y Час повного затвердіння (В нормальних 
умовах) [год] 72
 y Витрата [г/м2] 300-500
 y Термостійкість [°C] -30 - +60
 y Колір: бежевий

Особливості продукту
Для широкого спектру робіт
Для пористих і непористих поверхонь

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж, 260 мл 12 1440

Hauser
Клей будівельний універсальний ЕКО №604

Опис
Екологічний клей на основі
акрилової дисперсії. Рекомендується
для приклеювання більшості
будівельних матеріалів при 
оздоблювальних і ремонтних роботах. 
Після затвердіння утворює шов білого 
кольору.

Характеристики
 y Робочий час 7-10 хв
 y Час повного затвердіння (В нормальних 
умовах) [год] 48
 y Витрата [г / м2] 300-500
 y Термостійкість [°C] -20 - +60
 y Колір: білий

Особливості продукту
Особливість продукту
Екологічний
Для широкого спектру робіт

Упаковка К-сть шт. в коробці К-сть шт. на палеті
Картридж, 260 мл 12 1440
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TYTAN Professional
Gun Standard Max пістолет для піни

Опис
Легкий в застосуванні класичний пістолет
з новим клапаном для ефективного 
нанесення
професійної поліуретанової піни.

Характеристики
 yМіцна конструкція
 y Збільшує вихід піни
 y Зменшує вторинне розширення піни
 y Простий в обслуговуванні

TYTAN Professional
Graphite Gun пістолет для піни

Опис
Професійний пістолет-аплікатор
для однокомпонентного пінополіуретану.
Конструкція з алюмінію з тефлоновим
покриттям з мідним соплом гарантує 
зручну і професійну роботу.

Характеристики
 y Професійний спосіб нанесення піни для 
монтажу віконних і дверних коробок
 y висока довговічність
 y просте очищення
 y Низька вага - легка робота

TYTAN Professional
Пістолет для картушів Profi ручний

Опис
Пістолет для картушів (картріджів) 
Profi, скелетного типу, призначений для 
видавлювання герметиків і монтажних 
клеїв.

Характеристики
 y Висока надійність конструкції
 y Точне дозування - відсутність надлишків 
клею або герметика
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TYTAN Professional
Gun Standard Max пістолет для піни

Опис
Легкий в застосуванні класичний пістолет
з новим клапаном для ефективного 
нанесення
професійної поліуретанової піни.

Характеристики
 yМіцна конструкція
 y Збільшує вихід піни
 y Зменшує вторинне розширення піни
 y Простий в обслуговуванні

TYTAN Professional
Graphite Gun пістолет для піни

Опис
Професійний пістолет-аплікатор
для однокомпонентного пінополіуретану.
Конструкція з алюмінію з тефлоновим
покриттям з мідним соплом гарантує 
зручну і професійну роботу.

Характеристики
 y Професійний спосіб нанесення піни для 
монтажу віконних і дверних коробок
 y висока довговічність
 y просте очищення
 y Низька вага - легка робота

TYTAN Professional
Пістолет для картушів Profi ручний

Опис
Пістолет для картушів (картріджів) 
Profi, скелетного типу, призначений для 
видавлювання герметиків і монтажних 
клеїв.

Характеристики
 y Висока надійність конструкції
 y Точне дозування - відсутність надлишків 
клею або герметика
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TYTAN Professional
Abizol ST Бітумно–Каучукова Дисперсійна Мастика
для Гідроізоляції і Клейки Пінополістиролу

Опис 
Дисперсійна бітумно-каучукова мастика. Ідеальна для нерівних і 
проблемних покриттів. 
Не пошкоджує пінополістирол. 
Застосування:
• клейка пінополістиролу до фундаментів;
• гідроізоляція підземних елементів споруд (напр. фундаментів) - 

для легких, середніх і важких умов експлуатації.

Характеристики
 y Консистенція густа тиксотропна
 y Колір темно-коричневий (після висихання - чорний)
 y Температура застосування від +5°C до +35°C
 y Товщина шару до 2 мм
 y Час висихання 3-5 днів
 y Витрата: 
- Точкове нанесення клею близько 1 кг / м2

- Гідроізоляційні покриття 1,2 кг / м2 для 1 мм товщини 
- Кількість шарів: мінімум 2

Особливості продукту
Компенсує тріщини на поверхнях до 5мм;
Не стікає по вертикальних поверхнях;
Не містить розчинників.

Вага Упаковка К-сть шт. на палеті
9 кг відро 44
18 кг відро 33

TYTAN Professional
Disprobit Бітумно–Каучукова Дисперсійна
Мастика для ремонту Покрівлі і Гідроізоляції

Опис 
Дисперсійна бітумна мастика, модифікована синтетичним 
каучуком. 
Застосування:
• легка гідроізоляція (проти вологи) підземних елементів споруд 

(напр. фундаментів);
• ремонт покрівель з руберойду;

Характеристики
 y Консистенція напіврідка тиксотропна
 y Колір темно-коричневий (після висихання - чорний)
 y Температура застосування від +5°C до +30°C
 y Товщина шару 1 мм
 y Час висихання для 1 шару до 6 годин
 y Витрата: 0,8 - 1,2 кг / м2 на 1 шар
 y Кількість шарів: 2-4 в залежності від застосування

Особливості продукту
Працює на сухих і зволожених поверхнях;
Не стікає по вертикальних поверхнях;
Не містить розчинників;

Вага Упаковка К-сть шт. на палеті
5 кг відро 80
10 кг відро 44
20 кг відро 33
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TYTAN Professional
Abizol ST Бітумно–Каучукова Дисперсійна Мастика
для Гідроізоляції і Клейки Пінополістиролу

Опис 
Дисперсійна бітумно-каучукова мастика. Ідеальна для нерівних і 
проблемних покриттів. 
Не пошкоджує пінополістирол. 
Застосування:
• клейка пінополістиролу до фундаментів;
• гідроізоляція підземних елементів споруд (напр. фундаментів) - 

для легких, середніх і важких умов експлуатації.

Характеристики
 y Консистенція густа тиксотропна
 y Колір темно-коричневий (після висихання - чорний)
 y Температура застосування від +5°C до +35°C
 y Товщина шару до 2 мм
 y Час висихання 3-5 днів
 y Витрата: 
- Точкове нанесення клею близько 1 кг / м2

- Гідроізоляційні покриття 1,2 кг / м2 для 1 мм товщини 
- Кількість шарів: мінімум 2

Особливості продукту
Компенсує тріщини на поверхнях до 5мм;
Не стікає по вертикальних поверхнях;
Не містить розчинників.

Вага Упаковка К-сть шт. на палеті
9 кг відро 44
18 кг відро 33

TYTAN Professional
Disprobit Бітумно–Каучукова Дисперсійна
Мастика для ремонту Покрівлі і Гідроізоляції

Опис 
Дисперсійна бітумна мастика, модифікована синтетичним 
каучуком. 
Застосування:
• легка гідроізоляція (проти вологи) підземних елементів споруд 

(напр. фундаментів);
• ремонт покрівель з руберойду;

Характеристики
 y Консистенція напіврідка тиксотропна
 y Колір темно-коричневий (після висихання - чорний)
 y Температура застосування від +5°C до +30°C
 y Товщина шару 1 мм
 y Час висихання для 1 шару до 6 годин
 y Витрата: 0,8 - 1,2 кг / м2 на 1 шар
 y Кількість шарів: 2-4 в залежності від застосування

Особливості продукту
Працює на сухих і зволожених поверхнях;
Не стікає по вертикальних поверхнях;
Не містить розчинників;

Вага Упаковка К-сть шт. на палеті
5 кг відро 80
10 кг відро 44
20 кг відро 33
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