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TYTAN PROFESSIONAL  
1K tekutá lepenka HYDROL 
 
TYTAN PROFESSIONAL HYDROL 1K tekutá lepenka je používána k bezešvé hydroizolaci savých a  
porézních podkladů. Určeno pro vodotěsné interiérové / exteriérové podlahové a stěnové povrchy, které 
nejsou nepřetržitě ponořeny do vody, pod vlivem spodní vody,  nebo vystaveny páře. Hydrol 1K umožňuje 
vyhotovit nepřerušenou a elastickou vodotěsnou izolaci pod keramické obklady. 
Poskytuje odolnost vůči vodě v oblastech, které jsou dočasně vystaveny vlhkosti: koupelny, kuchyně, sklepy, 
prádelny, balkóny, terasy. 

 

Výhody 
� trvale pružný nátěr 
� nepraská 
� aplikace v interiérech / exteriérech 
� Schopnost přemostění trhlin v podkladu do 1 mm 
 

Typické aplikace 
Pod keramické obklady v místnostech jako jsou: koupelny, kuchyně, sklepy, prádelny a na balkónech a 
terasách. 
 

Standardy 
Splňuje požadavky dle následujících dokumentů: 
� Hygienický certifikát PZH č. HK/B/1511/01/2003 
� Technické schválení ITB: AT-15-6087-2003 
 

Technická data 
Aplikační teplota od +5 až +25 

Teplotní odolnost od –25 až +50 

Hustota přibližně 1,3 kg/dm3 

Schopnost přemostění trhlin 1,0 mm 

Vytvrzení 1 vrstvy min. 6 h 

Celkové vytvrzení min. 24 h 

Minimální tloušťka vrstvy 1,5 mm 

Spotřeba 1,3-2,0 kg/m²* 
*závisí na tloušťce vrstvy 
Technická data a pokyny pro aplikaci jsou uváděny pro teplotu +23ºC ± 2ºC a vlhkost cca. 60 %. Nižší 
teplota a vyšší vlhkost mohou dobu vytvrzení prodloužit. 
 

Pokyny pro aplikaci 
Podklad (substrát) musí být pevný, čistý, suchý, bezprašný, odmaštěný, zbaven biologického a chemického 
napadení. Nátěr vyplňuje praskliny. Absorpční povrchy před aplikací hydroizolace, opatřit nátěrem TYTAN HP 
– Hloubková penetrace.  
Poznámka: Na nových minerálních plochách je možno produkt použít po úplném vytvrzení podkladu 
(minimálně po 3 až 4 týdnech). 
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Hydrol 1K bezprostředně před aplikací důkladně promíchat nízkorotačním míchadlem až do okamžiku, kdy je 
vytvořena homogenní hmota. Nepřidávat do balení žádné další ingredience. 

Pomocí štětce nebo válečku nanést 2 tenké a stejnoměrné vrstvy. Druhou vrstvu nanést po zaschnutí 
vrstvy první, tedy přibližně po 6 hodinách a aplikovat metodou ´do kříže´. Rohy, hrany, dilatační spáry, 
praskliny v substrátu nebo průchody trubek a drenážních vedení musí být vyztuženy těsnícími páskami, nebo 
manžetami (Umístit těsnicí prvek do čerstvé vrstvy, pevně jej přitlačit a překrýt jej další vrstvou tekuté 
lepenky). V oblastech, ve kterých panuje intensivní vlhkost, nanést přídavnou třetí vrstvu. Doba pro celkové 
vytvrzení – nejméně 24 hodin. Keramický obklad je možno lepit po vytvrzení nanesené hydroizolace. 
 

Poznámka: Doba vyzrání je uváděna pro teplotu 23°C a vlhkost vzduchu 60 %. Nižší teplota a vyšší vlhkost 
vzduchu dobu vyzrávání prodlužují. Pro keramické obklady používat pouze elastická lepidla.  
Externí aplikace: nanášet 3 vrstvy. Před zaschnutím nátěru je třeba jej chránit před deštěm. Keramické 
dlaždice je třeba lepit po uschnutí nátěru (nátěr není odolný vůči UV záření). 
 
Logistická informace 

EAN kód Objem standardní počet na paletě 

5903518043994 1,2 kg 378 

5903518032844 4 kg 144 

5903518033193 12 kg 55 
Skladovat v uzavřeném originálním obalu v suchu a při teplotě: +5oC až +25oC. 
Doba skladovatelnosti: 12 měsíců od data výroby. Datum expirace a číslo šarže jsou uvedeny na obale.  
 

Informace k transportu 
Silnice: ADR: Volně 

Moře: IMDG: Volně 

Vzduch: ICAO / IATA-DGR: Volně 

UN číslo: žádné   

 

Preventivní opatření v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví 
Pro detailní informace konzultujte list s bezpečnostními údaji, který je na vyžádání v Selena Bohemia s.r.o.  
S2 Udržujte mimo dosah dětí. S24 Vyvarujte se kontaktu s kůží. S25 Vyvarujte se kontaktu s očima. 
S26 Při zasažení očí je neprodleně vyplachujte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.  
Pro detailní informace konzultujte list s bezpečnostními údaji, který je na vyžádání v Selena Bohemia s.r.o. 

 

Zveřejněním tohoto listu s technickými daty ztrácí platnost předcházející vydání. 
Zde obsažené informace jsou poskytovány v dobré víře na základě analýz firmy Selena a jsou považovány za přesné. Nicméně jelikož 
jsou podmínky a metody použití našich produktů mimo naši kontrolu, nemá být tato informace použita jako náhrada za zákazníkovy 
zkoušky, které mají zajistit vhodnost produktů značky Selena pro Vaše specifické aplikace. Firma Selena poskytuje záruku pouze za to, 
že produkt bude splňovat své aktuální prodejní specifikace. Vaše exklusivní právo na náhradu za porušení této záruky je omezeno na 
vrácení kupní ceny nebo náhradu produktu, u kterého se prokáže, že nesplňuje záruky. Firma Selena Co. S.A. specificky odmítá 
jakékoliv jiné vyjádřené nebo implikované záruky vhodnosti pro konkrétní účel nebo komerční uplatnění. Firma Selena odmítá 
odpovědnost za jakékoliv nehodové nebo následné škody. Návrhy na použití produktu nemají být vykládány jako návod k porušení 
jakéhokoliv patentu.  


