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TYTAN PROFESSIONAL  
Abizol G Chit de etanşare pe bază de bitum-cauciuc 

 
Abizol G este un chit bituminos dens, elastic, modificat cu cauciuc sintetic şi armat cu fibre. Se utilizează la 
repararea îmbinărilor cartonului asfaltat, etanşări în lucrările de construcŃii şi la repararea hidroizolaŃiilor. 
Creează straturi de izolaŃie care au o rezistenŃă mare la crăpături cauzate de îngheŃ (cum apar în şoselele 
asfaltate). Membranele creeate sunt foarte flexibile, sunt capabile să absoarbă mişcarile suprafeŃei şi rezistă 
la intemperii, acizi slabi, baze şi substanŃele agresive din sol. 
 

APLICAłII:                                                                                                  
-  Repararea îmbinărilor membranelor de acoperiş 
- Repararea părŃilor deteriorate şi a crăpăturilor din acoperişuri şi hidroizolaŃii 
- Etanşarea îmbinărilor metal-beton-membrană 
-  Lipirea cartonului asfaltat în lucrări de reparaŃii 
-  Acoperirea zgârieturilor, crăpaturilor şi îmbinărilor la materialele pentru acoperişuri 
-  Repararea părŃilor deteriorate din acoperişuri cu suprafeŃe umede sau uscate  
-  Etanşarea conexiunilor dintre metal, beton şi carton asfaltat (şeminee, luminatoare, conducte de 

ventilaŃie, semnalizatoare)  
-  Etanşare punctuală în izolaŃii hidrofobe  
-  Creearea membranelor elastice, continue pentru hidroizolaŃii subterane 

BENEFICII: 
- armat cu fibre 
- abilitate de acoperire a crăpăturilor 
- absoarbe chiar şi mişcările semnificative ale substratului 
- aderă la substraturi umede 

 
DATE TEHNICE:                                                                                              

ConsistenŃă SubstanŃă densă tixotropică 
Culoare negru  
Grosimea stratului reparaŃii: 2-5 mm 

membrane continue: 2-3 mm 
Temperatura de aplicare de la +5°C până la +35°C 
Timp iniŃial de uscare  3-4 ore  
Timpul întărire totală 3-4 zile 
Consum circa 1,2 kg/m² per strat de 1 mm grosime 
Număr de straturi Membrane hidrofobice: 2-3 

Etanşări: în funcŃie de necesităŃi 
Datele tehnice şi instrucŃiunile de aplicare sunt date pentru temperatura +23°C ± 2°C şi umiditate de 
circa 60%. O temperatură mai joasă şi o umiditate mai mare pot prelungi timpul de uscare. 

NORME ŞI CALITATE:                                                                                         

 
Produsul corespunde cerinŃele normei poloneze: PN-B-24620:1998 
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INSTRUCłIUNI DE APLICARE:                                                                               
 

Pregătirea suprafeŃei: SuprafaŃa nu trebuie să fie acoperită de apă sau gheaŃă. Se îndepărtează praful 
sau alte impurităŃi. Pe suprafeŃele rugoase şi absorbante se aplică întâi amorsa Abizol R (a nu se folosi o 
amorsă pe bază de apă), se lasă amorsa să se usuce. 
Aplicarea: Înainte de aplicare la temperaturi scăzute păstraŃi produsul pentru cel puŃin 12 ore într-un loc 
călduŃ. Nu incălziŃi. A nu se aplica peste polistiren, smoală sau carton impregnat cu gudron sau cu smoală. 
ReparaŃii: AplicaŃi Abizol G cu cuŃitul de chit, umpleŃi locurile deteriorate cu un strat subŃire de 2-5 mm 
grosime. Când lucraŃi pe suprafeŃe umede frecaŃi chitul în substrat pentru activarea substanŃelor care cresc 
adeziunea. 
Membranele fără îmbinări : folosiŃi o mistrie pentru aplicarea chitului, încercând să păstraŃi o grosime 
constantă. AplicaŃi în straturi succesive de 2-3mm grosime. Pentru a evita discontinuităŃile este mai indicată 
aplicarea a 2 straturi subŃiri decât a unui singur strat mai gros. 
Uneltele de lucru se vor curăŃa cu solvenŃi organici. 
 
Doar pentru aplicaŃii exterioare!! 
 
DEPOZITARE:                                                                                  
Perioada de garanŃie este de 12 luni de la data fabricaŃiei, dacă produsul este păstrat în ambalajul original, 
nedesfăcut, într-un loc răcoros şi uscat. Produsul poate fi păstrat la temperaturi sub 0°C. Se va evita 
expunerea sub acŃiunea directă a razelor solare. 
 
 INFORMAłII LOGISTICE:                                                                                 

� The product is not subject to the regulations of hazardous materials transportation (RID/ADR, IMDG, 
ICAO 
Cod  ConŃinut UnităŃi Standard  

Produs  per EUR-pallet 
590351805810 3 1kg 378 
590351805811 o 5kg 80 

 
 

INFORMATII DESPRE TRANSPORT:                                                                                 

Rutier: ADR: Gratuit 

Maritim: IMDG: Gratuit 

Aerian: ICAO / IATA-DGR: Gratuit 

UN Number:1139  Nici unul 

 
 
 

Safety and Health Precautions: 

R10 inflamabil R52/53 Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung 
asupra mediului acvatic S2 a A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S23 A nu inspira vaporii. S24/25 A se 
evita contactul cu pielea şi ochii. S36/37 A se purta echipament de protecŃie corespunzător şi mănuşi. 
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S43 în caz de incendiu a se utiliza stingător cu spumă sau cu pudră, dioxid de carbon, jet de apă. S62 – 
În caz de înghițire, a nu se provoca voma; se consultă imediat medicul și i se arată ambalajul 
(recipientul) sau eticheta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Odată cu publicarea acestei SpecificaŃii Tehnice, ediŃiile anterioare nu mai sunt valabile. 
 

InformaŃiile din această fişă sunt furnizate pe baza cercetărilor Selena şi sunt considerate corecte. Totuşi datorită faptului că metodele şi 
condiŃiile de utilizare ale produselor nu se află sub controlul nostru, aceste informaŃii nu vor fi utilizate ca substitute pentru probele efectuate de 
clienŃi pentru a se asigura că produsele SELENA sunt adecvate pentru aplicaŃii specifice. Singura garanŃie oferită de SELENA este aceea că 
produsele îndeplinesc specificaŃiile curente de vânzare. ModalităŃile exclusive de despăgubire pentru încălcarea acestei garanŃii sunt: 
rambursarea contravalorii preŃului de vânzare sau înlocuirea produsului care nu întruneşte aceste garanŃii. SELENA îşi declină orice răspundere 
pentru daunele accidentale. Sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite de un 
anume brevet. 

 


