
 

 

 
FT – FICHA TÉCNICA 

ESPUMA ADESIVA TYTAN FIXA DRYWALL 
Data da última revisão: 01/02/2021 
 

1 - A ESPUMA ADESIVA TYTAN FIXA DRYWALL é um adesivo de poliuretano de cura úmida 
monocomponente pronto para o uso em montagem sem a utilização de fixação mecanica de 
placas de Drywall, Cimentícia e OSB. A espuma tem uma adesão excelente à materiais de 
construção típicos tais como: tijolo, concreto, cerâmica e  madeira, Ele não tem adesão a 
polietileno, selante de silicone e teflon. Ele é caracterizado por excelente resistência ao 
envelhecimento. A espuma também é a prova de bolor. A aplicação com pistola garante precisão 
e velocidade ao processo e aumenta a eficiência da espuma. 
 
2 – USOS 
- Montagem de placas de Drywall. 
- Montagem de placas Cimentícia 
- Montagem de painéis em paredes,  
- Montagem de placas OSB. 
 
 
3 - BENEFÍCIOS: 
 

 Alto rendimento; 

 fácil aplicação; 

 Não necessita de mistura pois é monocomponente; 

 Corrige 20 mm de desnível 

 Não expande depois da correção 
 
4 - DADOS TÉCNICOS¹ 

Cor    verde 
 

Temperatura de trabalho                  +5 °C a +- 30 °C                                                         
(temp. mín. de superfície:0o C, temp. da lata: de 
+5 °C) 
 

Capacidade (cobertura superficial) [m²] 10 

Tempo de cura total [h]  24 

Tempo aberto [min] ≤ 1,5 

Tempo para correções [min] ≤ 5 

Classe de inflamabilidade (DIN 4102) B3 

Classe de inflamabilidade (EN 13501-1:2008) F 

Capacidade [m] ² 34 - 36 

1) Todos os parâmetros são baseados em testes de laboratório que atendem às normas 
internas do fabricante e dependem fortemente das condições de cura da espuma 
(temperatura ambiente, temperatura da superfície, qualidade do equipamento utilizado e 
habilidade do aplicador da espuma). Para vãos superiores a 2 cm os valores podem diferir 
dos declarados na tabela de dados técnicos. 
2) O desempenho final depende da temperatura, umidade, da distância entre a placa e a 
parede e do método escolhido para cobrir a parede. 
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5 - INSTRUÇÕES DE USO: 
 
A superfície deve ser estável, seca, limpa, livre de poeira e óleo. Antes da colagem, a adesão ao 
gesso e outros substratos deve ser verificada. Se necessário, remova tinta ou gesso que caia da 
parede. Se a superfície da parede não for boa o suficiente, ela deve ser preparada.  A lata deve 
ser condicionada à temperatura ambiente. 
Antes do uso, agite vigorosamente a lata por cerca de 30 segundos. Engate a lata na pistola. O 
adesivo Pu deve ser aplicado na posição "de cabeça para baixo". Antes de colar a placa à 
parede, use como espaçador, ou seja, um pedaço de drywall ou outro material na parte inferior 
da parede. 
Aplique o adesivo com um cordão de aproximadamente 2-3 cm de diâmetro na placa, conforme 
mostrado abaixo: 
 
 
 

 
Deixe um espaço entre os cantos aplicados ao longo da borda da placa para permitir que o ar 
escape. 
• Lembre-se de deixar cerca de 5 cm de espaço entre a borda da placa e o cordão. 
• Se houver necessidade de uniformizar a superfície da parede, o diâmetro dos cordões pode ser 
ajustado. 
• Na colagem em superfícies com grandes irregularidades, deve-se aplicar cordões duplos em 
camada sobre a camada. 
• As irregularidades máximas que podem ser corrigidas com adesivo PU não devem exceder 20 
mm. Se as irregularidades forem maiores que 20 mm, distâncias adicionais devem ser usadas, 
por exemplo. de elementos de drywall ou outras placas. 
• Imediatamente após a aplicação do adesivo nó máximo um minuto e meio, coloque a placa na 
superfície de colagem e pressione-a com cuidado para definir sua posição. Evite danificar a 
estrutura do adesivo por forte pressão e batidas na placa. 
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• Após a correção inicial, use um nível de bolha para corrigir a posição final da placa 
pressionando-a cuidadosamente contra a parede. A correção deve ser feita entre 2 e 5 minutos a 
partir da primeira aplicação. 
• Cerca de 30 minutos após a aplicação, é possível iniciar o tratamento de juntas da placa, ou 
seja. enchimento e tratamento superficial de juntas horizontais e verticais entre as placas. 
Se o trabalho for interrompido por mais de 15 minutos, limpe o bico da pistola com o limpador 
profissional Tytan e trave o gatilho. O rendimento do adesivo depende de várias circunstâncias: 
temperaturas, da superfície, umidade do ar e distância entre o cordão e a face da parede, 
nivelamento da parede. Quando a temperatura da aplicação é mais alta, o tempo é reduzido. 
Quando a temperatura da aplicação está mais baixa e próxima do mínimo, o tempo de correção 
pode ser estendido. O produto não adere a polietileno, polipropileno, poliamida, silicones e 
Teflon. A qualidade e a condição técnica do aplicador usado afetam os parâmetros do produto 
final. A espuma não deve ser utilizada em espaços sem acesso de ar fresco e mal ventilados, e 
não expor a temperaturas superiores a 50 ° C. 
 
 
Limpeza – Com Tytan Cleaner Limpador ou acetona antes da cura, após a cura a remoção deve 
ser feita com o Removedor de Espuma Curada Tytan 
  
6 - 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. 
  
7 - INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 
 
O adesivo pode ser usado dentro de 12 meses a partir da data de fabricação, desde que tenha 
sido armazenado em sua embalagem original na posição vertical (válvula de cabeça para baixo) 
e em local seco a uma temperatura entre + 5 ° C e + 30 ° C. O armazenamento em temperatura 
acima de + 30ºC diminui a vida útil do produto e afeta negativamente seus parâmetros. No 
entanto, o produto não deve ser armazenado à temperatura de 5ºC por mais de 7 dias (excluindo 
transporte). As latas adesivas não podem ser armazenadas a temperaturas superiores a 50ºC ou 
perto de chamas. Armazenar o produto em uma posição diferente da recomendada pode 
bloquear a válvula. O frasco não pode ser espremido ou furado, mesmo se estiver vazio. Não 
guarde espuma no habitáculo. Transportado apenas no porta-malas. 
Informações detalhadas sobre transporte estão incluídas na Folha de Dados de Segurança do 
Material (FTSM). 
Todas as informações, recomendações e instruções orais ou escritas são baseadas em nossos 
conhecimentos, testes e experiências, de boa fé e de acordo com os princípios do fabricante. 
Cada usuário deste material garantirá, na medida do possível, incluindo a verificação do produto 
final nas condições mais adequadas, a adequação dos materiais fornecidos para o fim a que se 
destinam. O fabricante não se responsabiliza pelas consequências derivadas do uso inadequado 
de seus materiais. 
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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 pela 
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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