ARTYKU PROMOCYJNY SELENA

Nowa generacja mas polimerowo-bitumicznych

– TYTAN PROFESSIONAL EVOMER
Solidna konstrukcja dachowa powinna sïuĝyÊ przez lata, dlatego szczególnie
waĝna, zarówno w nowo wznoszonych, jak i modernizowanych budynkach, jest
starannoĂÊ wykonania, ale przede wszystkim dobór wysokiej jakoĂci materiaïów.
Do kompleksowej renowacji dachów bitumicznych SELENA rekomenduje
nowoczesne masy polimerowo-bitumiczne TYTAN Professional EVOMER.
SPRAWD½! Tak perfekcyjnie zabezpieczony dach bÚdzie trwaïy i bezpieczny
przez dïugi czas!
GRUNTOWANIE – EVOMER
SZYBKI GRUNT
Zalety:
szybkoschnÈcy i odporny na deszcz – nawet
po 20 minutach,
do stosowania równieĝ na wilgotnych powierzchniach,
Ăwietnie zwiÚksza przyczepnoĂÊ do podïoĝa,
wysokowydajny oraz bezpieczny dla Ărodowiska.b
Zastosowanie:
gruntowanie podïoĝy mineralnych (beton,
cement, ceramika, gips), drewna – w tym pïyt
OSB oraz powierzchni bitumicznych i metalowych,
przygotowanie podïoĝa pod pokrycia dachowe – bitumiczne (papy samoprzylepne i termozgrzewalne, masy bitumiczne, powïoki dekarskie),
gruntowanie pod termozgrzewalne i samoprzylepne papy fundamentowe oraz masy hydroizolacyjne,

zabezpieczenie przeciwwilgociowe elementów betonowych i stalowych infrastruktury
drogowej, kolejowej itp.
poprawa przyczepnoĂci i noĂnoĂci podïoĝy
niespójnych jak np. remontowane pokrycia bitumiczne.
b

ZABEZPIECZENIE P}KNI}m
IbUBYTKÓW – EVOMER MASA
SZPACHLOWA
Zalety:
jest szybkoschnÈca i odporna na deszcz juĝ
po 2 godzinach,
ma podwyĝszonÈ odpornoĂÊ UV,
tworzy trwaïe i plastyczne wypeïnienie,
mostkuje rysy do 2 mm,
odporna na temperatury Ř zachowuje elastycznoĂÊ przy -20°C, nie spïywa z pionowych
powierzchni w temp +90ºC,
ma doskonaïÈ przyczepnoĂÊ,
jest bezpieczna dla styropianu, jak i caïego
Ărodowiska,
nie zawiera rozpuszczalników organicznych
– niepalna, bezwonna.
Zastosowanie:
szpachlowanie ubytków,
wypeïnianie pÚkniÚÊ,
miejscowe naprawy i uszczelnienie pokryÊ
dachowych,
podklejanie pïyt termoizolacyjnych. b

KONSERWACJA LUB
ODTWORZENIE POWOKI –
EVOMER SZYBKA POWOKA
Zalety:
jest szybkoschnÈca Ř w sprzyjajÈcych warunkach schnie nawet w 30 minut,
odporna na deszcz juĝ po 120 minutach,
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ma podwyĝszonÈ odpornoĂÊ UV Ř do 5 lat,
tworzy powïokÚ trwale elastycznÈ, pokrywajÈcÈ drobne pÚkniÚcia i szczeliny,
odporna na temperatury Ř zachowuje elastycznoĂÊ przy -20°C, nie spïywa z pionowych
powierzchni w temp +90°C.
Zastosowanie:
renowacja i konserwacja pokryÊ bitumicznych,
wykonywanie bezszwowych membran
dachów pïaskich,
wykonywanie powïok wodoszczelnych
nabpowierzchniach poziomych i pionowych,
zabezpieczenie elementów budowlanych
przed dziaïaniem wilgoci. }
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