ПІНИ ТА ГЕРМЕТИКИ TYTAN
TYTAN
МОНТАЖНА
ПІНА
Широка область використання;
монтаж, герметизація, ізоляція всіх
видів швів в стінах та герметизації
будівельних щилин

TYTAN
ПРФЕСІЙНА
ПІНА
Вибір професіоналів серед
полиуретанових пін

TYTAN
УНІВЕРСАЛЬНИЙ
СИЛІКОН

TYTAN
САНІТАРНИЙ
СИЛІКОН

Високоякісна , однокомпонентна
поліуретанова піна для монтажу
вікон та дверей, заповнення щилин,
з”єднання будівельних конструкцій.
Використовується для герметизації
великих та малих щилин в бетоні,
цеглі, підлогових панелях, склі,
дереві та інших будівельних
матеріалах.
Високоякісна , однокомпонентна
поліуретанова піна для монтажу
вікон та дверей, заповнення щилин,
з”єднання будівельних конструкцій.
Використовується для герметизації
великих та малих щилин в бетоні,
цеглі, підлогових панелях склі,
дереві та інших будівельних
матеріалах. Пістолет збільшує
точність та швидкість нанесення
піни.

Кислотний силікон для загальних
ремонтних та будівельних робіт,
підходить до більшості матеріалів:
дерево, кераміка, скло, залізо,
пластика. Особливо рекомендується
для герметизації навколо дверних
коробок та віконних рам для захисту
поліуретанової піни від сонячного
проміння, герметизації
з”єднувальних швів, герметизації
вітрин, панелей, проводників та
електричних каналів для кабелів.
Кислотний силікон рекомендується
для вологостійкої герметизації та
з”єднання стічних труб,
з”єднувальних швів навколо ван,
раковин, душевих кабінок, басейнів,
для розшивки швів в кухні, між
плиткою та кутових з”єднань, для
герметизації контейнерів та іншого.
Не підходить для акваріумів.
Властива висока адгезія до скляної
плитки, скла, кераміки і т.д.

TYTAN
СИЛІКОН
ДЛЯ СКЛА

TYTAN
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ
СИЛІКОН

TYTAN
НЕЙТРАЛЬНИЙ
СИЛІКОН

TYTAN
БУДІВЕЛЬНИЙ
СИЛІКОН

Постійно еластичний кислотний
силіконовий герметик спеціально для
таких робіт як: водонепроникної
герметизації віконних рам,
герметизація скляних конструкцій та
світлопрозорого даху , герметизація
холодильників, вентиляційних систем,
монтажу рекламних щитів та
інше.Властива висока адгезія до
гладкої поверхні: скла, кераміки,
алюмінію та металу.

Постійно еластичний кислотний
герметик для з”єднання, герметизації,
застосування в двигунах, насосах,
коробках передач, вентиляційних
системах, компресорах, гідравлічному
обладнанні та інше. Витримує
широкий діапазон температур.
Властива висока адгезія до: скла,
кераміки, емалі.
Постійно еластичний кислотний
герметик для загальних будівельних
зовнішніх та внутрішніх робіт та для
робіт зі склом. Властива висока
адгезія до гладких та пористих
поверхонь: бетону, деревини, цегли,
каміння, металу, склу, кераміки, та
інше без використання грунтовки.

Високоякісний, нейтральний
силіконовий герметик спеціально
рекомендується для герметизації
розширюючих та з”єднуючих швів з
середини та з зовні приміщеннь:
з”єднання збірних бетонних
елементів, цегли та каміння,
герметизації вікон та дверей. Властива
висока адгезія до гладких та пористих
поверхонь: бетону, деревини, цегли,
каміння, металу, склу, кераміки.

TYTAN
АКРИЛ

TYTAN
АКРИЛ ДЛЯ
ГІПСОКАРТОННИХ
ПЛИТ

TYTAN
СИЛІКОН
ДЛЯ АКРИЛОВИХ
ВАН ТА ПВХ

TYTAN
ГЕРМЕТИК ДЛЯ
КУХНІ ТА ВАННИ

Однокомпонентний акриловий
герметик для всіх видів зовнішніх та
внутрішніх з”єднань, які не
знаходяться під впливом високої
напруги: з”єднувальних швів між
віконними або дверними рамами та
цеглою, з”єднань балюстрад щилин в
стінах та з”єднань в бетонних
елементах. Також для з”єднань між
деревом, гіпсом та керамічними
елементами, для дерев”яних ящиків і
контейнерів.
Високоякісний акриловий герметик
для професіонального користування в
технології гіпсокартонних плит:
герметизації та заповнення
з”єднувальних швів між
гіпсокартонними панелями, для
виправлення дефектів гіпсокартонних
поверхонь. Властива висока адгезія до
пористих поверхонь: бетон, гіпс,
дерево та цегла.

Високоякісний, нейтральний
силіконовий герметик спеціально для
вологостійкої герметизації акрилових
ван, душевих кабінок, герметизації
систем водопостачання, труб із ПВХ
та інших робіт, де необхідна
вологостійкість. Властива висока
адгезія до акрилових поверхонь, скла,
скляних поверхонь, керамічної плитки
та ПВХ..
Готовий до використання герметик
для герметизації в місцях, де
необхідна стійкість до плісняви: у
ванних кімнатах, кухнях, тощо.
Властива висока адгезія до більшості
поверхонь в кухнях та ванних
кімнатах: склу, кераміки,
анодированому алюмінію та інше.

