FT – FICHA TÉCNICA

TYTAN PROFISSIONAL AQUA PROTECT FUNDACÕES
Data da última revisão: 05/05/2020

1 - É uma manta líquida pronta para uso à base de asfalto modificado com polímeros, prontos
para uso. É um impermeabilizante que apresenta excelentes características de elasticidade,
flexibilidade e aderência.
2 – USOS
• Lajes de cobertura;
• Áreas frias (banheiro, cozinha, sacada, varanda e área de serviço);
• Muros de contenção (lado da terra);
• Jardineiras e floreiras;
• Saunas e câmaras frigoríficas;
• Calhas de concreto;
• Paredes e pisos.
3 - BENEFÍCIOS:
•
•
•
•
•
•

Pronto para uso;
Fácil manuseio e aplicação;
Alta resistência, elasticidade e flexibilidade;
À base de água, não é agressivo ao meio ambiente, podendo ser aplicado em
ambientes fechados;
Aplicação a frio, formando uma membrana contínua e sem emendas;
Ótima resistência e durabilidade.

4 - DADOS TÉCNICOS
Aspecto
Cor
Rendimento
Tempo de secagem entre
demãos

Liquido viscoso
Preto
6 m²/ Embalagem

Secagem final

5 dias

6 a 12 horas
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LIMITAÇÕES
•
•

Não aplicar o produto em tempo chuvoso e substrato molhado;
Não deixar o produto exposto à intempérie do tempo.

5 - INSTRUÇÕES DE USO:
A superfície deverá ser previamente lavada, seca, isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes,
ceras, fungos, bolor ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do Tytan
Professional Aqua Protect Fundações. A superfície a ser impermeabilizada deverá estar
regularizada com argamassa de cimento e areia (traço 1:4), dando caimento mínimo de 1% para
os ralos.Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados para melhor acomodação do
produto, com raio aproximado de 5 a 8 cm. Aguardar a cura da argamassa de regularização no
mínimo 7 dias antes de iniciar a impermeabilização. Tratamento de trinca e fissura utilizar Tytan
PU Construção.
RECOMENDAÇÕES PARA APLICAÇÃO
Trincha ou rolo de pintura de lã de pelo curto.
APLICAÇÃO
1° Demão: Aplique uma demão do Tytan Professional Aqua Protect Fundações diluído em 50% de
água que terá função de camada de imprimação.
Dê um intervalo mínimo de 6 a 12 horas entre demãos, considerando a temperatura ambiente.
2° Demão: Aplique o Tytan Professional Aqua Protect Fundações, sem diluição. Com o produto
ainda úmido, coloque uma tela de poliéster malha 2 x 2 mm, sobre a área que está sendo
tratada.
3° Demão: Aplique uma demão do Tytan Professional Aqua Protect Fundações diluído em 10% de
água para melhor impregnação da tela de poliéster.
4° Demão: Aplique as demais demãos subsequentes sem diluição, até atingir o consumo
recomendado.
Aguardar a secagem por no mínimo 5 dias antes do teste de estanqueidade de 72 horas.
Proteção mecânica:
Prossiga a camada separadora e proteção mecânica de acordo com as normas e especificações
técnicas recomendadas.
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6 - INFORMAÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso; Nunca reutilizar a
embalagem para outra finalidade; Armazenar na embalagem original em local coberto, seco,
ventilado e longe de fontes de calor; Manter fora do alcance das crianças e animais.
7 - INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
É recomendável o uso de EPI’s (máscaras, óculos e luvas); Em caso de contato com a pele e
olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos; Se ingerido, não provoque vômito,
consulte imediatamente um médico levando a embalagem; Para maiores informações consulte o
nosso Departamento Técnico;

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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