
 

 

 
FT – FICHA TÉCNCIA 

ADESIVO FIX ECO SANCAS E RODAPÉS 
 
TYTAN PROFESSIONAL TYTAN FIX ECO SANCAS E RODAPÉS é um adesivo totalmente a 
base de água, ecológico, monocomponente, não tóxico, de pega rápida e de grande 
adesividade. Seca rapidamente e não é inflamável. É recomendado para a colagem em 
superfícies absorventes, tais como: 

 concreto 

 argamassa 

 compensado 

 madeira 

 placas de gesso 

 gesso 
 
BENEFÍCIOS 

 após a cura ele forma uma colagem branca 

 isento de qualquer solvente 

 fácil aplicação 

 odor neutro 

 não inflamável 

 flexível 
 
DADOS TÉCNICOS 
 

Não curado 

Base  Dispersão acrílica 

Consistência  Pasta 

Cor  branco 

Conteúdo sólido  75 ± 3 % 

Densidade  1,4 – 1,5 g/cm3 

Tempo de trabalho  

10-15 min (dependendo das 
condições do ambiente e 
propriedades de 
subsolo) 

Temperatura de aplicação  10˚C à 30˚C 

Tempo de cura completa  
até 48 horas (em condições 
normais) 

Flamabilidade  Não inflamável 

 
 

 

Curado  

Resistência térmica  entre -20˚C e 60˚C 

Tipo de junção  Flexível 

 
 
 
 

http://www.tytanpro.com/


 

 

 
 
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 
 
Preparação – As Superfícies devem estar secas, livres de poeira, materiais soltos, graxa, óleo, 
tinta, cera, ferrugem, traços de gesso ou outros materiais que possam comprometer a colagem 
do adesivo (poeira e gordura principalmente). 
 
Aplicação – Corte o bico do cartucho na linha tracejada e rosqueie a tampa. Aplique o adesivo 
na forma de pontos ou faixas por toda a superfície a ser colada. Junte as superfícies e 
pressione-as firmemente e igualmente. O ideal é de que pelo menos um dos substratos tenha 
superfície porosa a fim de permitir que o adesivo cure mais rapidamente. Testes de adesão 
anteriores a aplicação são recomendados. 
 
Limpeza – Com água antes da cura, mecanicamente após a cura. 
 
Notas – Evite o contato com água até que o adesivo esteja completamente curado. Não é 
recomendado para PE, PP, Teflon e superfícies betuminosas. 
 
INFORMAÇÕES DE ARMAZENAMENTO 
Vida útil em prateleira garantida de 12 meses da data de fabricação quando armazenado em 
embalagem original, lacrada. Armazene em temperaturas entre +5˚C e +30˚C. Proteja contra 
congelamento. 
 
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 
O produto não é de preparação perigosa quanto aos Regulamentos de Substâncias Perigosas. O 
produto tem certificado PZH. A folha de Dados de Segurança é disponibilizada sob pedido. 
 
Com a publicação desta Folha de Dados Técnicos, as edições anteriores não são mais válidas. 

 
As informações contidas aqui são oferecidas de boa-fé baseadas em pesquisas feitas por Selena 
e são consideradas exatas. Porém, pelo motivo de que as condições e métodos de uso de 
nossos produtos estão além de nosso controle, estas informações não devem ser usadas em 
substituição aos testes feitos pelo consumidor para assegurar que os produtos Selena são 
completamente satisfatórios para o uso suas aplicações específicas. A única garantia dada por 
Selena é que o produto atenderá suas especificações atuais de venda. A única medida 
remediadora para a quebra de tal garantia está limitada ao reembolso do preço do produto ou do 
próprio produto, que se mostre diferente do que é garantido. Selena Co. S.A. especificamente se 
exime de qualquer outra garantia expressa ou implícita para algum propósito particular ou 
comercialização. Selena se exime de qualquer responsabilidade por qualquer dano incidente ou 
consequente. Sugestões de uso não serão tomadas como indução para infringir qualquer 
patente. 
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