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ARTYKU  PROMOCYJNY SELENA

P ytki ceramiczne w roli ok adzin nie za-
pewniaj  ca kowitej szczelno ci, szczególnie 
miejsc fugowanych. Przenikaj ca woda mo e
z czasem prowadzi  do zagrzybienia, uszka-
dza ciany i pod ogi wewn trz pomieszcze ,
a tak e na zewn trz. O izolacji warto pami -
ta  g ównie wtedy, gdy pod o e pod p ytkami 
wykonane jest z materia ów mniej trwa ych, 
typu tynki gipsowe, p yty g-k, bloczki z beto-
nu komórkowego.

NA ZEWN TRZ – TYTAN 
PROFESSIONAL HYDRO2K
Jest to dwusk adnikowa elastyczna izo-
lacja przeciwwodna odporna na dzia a-
nie wody pod ci nieniem dodatnim i ujem-
nym. Zaprawa jest szybkowi ca, odporna 
na wod , mróz, starzenie si  oraz na wp yw 
promieni UV. Dopuszczono j  równie  do 
kontaktu z wod  pitn . Odporna chemicz-
nie na dzia anie czynników agresywnych 
oraz nieszkodliwa dla rodowiska, nie zawie-
ra rozpuszczalników. TYTAN Professional 
Hydro 2k do wykonywania hydroizolacji na 

pod o ach betonowych, jastrychach i tyn-
kach cementowych, a tak e cementowo-wa-
piennych. Istotn  zalet  tego produktu jest 
wyd u ony czas obróbki wymieszanej zapra-
wy oraz atwo  aplikacji, przez co mo na go 
stosowa  na powierzchniach o bardzo skom-
plikowanych kszta tach. Mas Hydro 2k sto-
suje si  pod p ytki ceramiczne i kamienne. 
Preparat rekomendowany jest tak e do wyko-
nywania hydroizolacji fundamentów, cian 
oraz pod óg w piwnicach czy stropów pod-
ziemnych gara y. Doskonale sprawdzi si
w azienkach, strefach prysznicowych, pral-
niach, czyli wsz dzie tam, gdzie powierzch-
nie s  szczególnie nara one na dzia anie 
wody. Co wa ne, za spraw  wysokiej prze-
puszczalno ci membrany unikamy zjawiska 
kondensacji wilgoci. 

Przed zastosowaniem Zaprawy Hydro 2k
odpowiednio przygotuj pod o e – oczy
je i zagruntuj. Wszelkie powierzch-
nie porowate i ch onne pokryj Gruntem 
G bokopenetruj cym TYTAN Professional,
a no ne powierzchnie znacznie zmocz wod .

Obydwa komponenty masy po cz bezpo red-
nio przed u yciem. Mieszaj precyzyjnie, przy 
u yciu mieszad a wolnoobrotowego, a  po-
wstanie jednolita gotowa do na o enia masa. 
Preparat nano  w minimum dwóch war-
stwach. Pierwsz  do  mocno wcieraj w po-
wierzchni , najlepiej przy u yciu szczotki 
lub twardego p dzla murarskiego. Minimalna 
grubo  ca ej izolacji powinna wynosi  ok. 
3 mm, w zale no ci od zastosowania. Dzi ki 
wyd u onemu czasowi u ycia wymiesza-
nej zaprawy (a  do 90 min), nie trzeba cz -
sto przygotowywa  nast pnej partii materia-
u. Wszelkie prace wyko czeniowe czy ruch 

pieszy mo liwe s  po 24 godzinach od na o-
enia masy.

Wi cej informacji: www.tytan.pl
i www.hydroizolacja.tytan.pl. 

Idealna izolacja przeciwwodna
– TYTAN Professional HYDRO 2k

SELENA
ul. Wy cigowa 56 E, 53-012 Wroc aw

tel. 71 78 38 301
fax: 71 78 38 300

e-mail: kontakt@selena.com
www.selena.pl

Wykonanie izolacji wodochronnej jest niezb dne w miejscach, w których 
wyst powa  mo e du a wilgotno  lub gdy ciany i pod ogi 
nara one s  na zalewanie wod . Potrzeba zabezpieczenia wyst puje
g ównie w azienkach, pralniach, piwnicach, pomieszczeniach
gospodarczych, kuchniach, na tarasach czy balkonach. 
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