
USZCZELNIACZE 
I  KLEJE 
BUDOWLANE  

OFERTA  DLA  DEWELOPERÓW,  INWESTORÓW  
I  PRZEDSI Ę BIORSTW  BUDOWLANYCH

2013



PROFESJONALNE  

Oferta Seleny to szeroka gama produktów przeznaczo-
nych do prac budowlanych i wykoñczeniowych. Na kaýdym 
etapie budowy lub remontu Selena oferuje kompleksowe 
i skuteczne rozwiàzania. Dlatego nasze produkty cieszà siæ 
zaufaniem profesjonalistów na caùym úwiecie. 

kompleksowa odpowiedz na potrzeby budowniczych 

skuteczne i trwale rozwiazania – efekt na lata 

innowacyjne produkty tworzone we wspólpracy 

z profesjonalnymi wykonawcami, dostosowane do róznych 

warunków klimatycznych i technologii budowlanych 

nowoczesne receptury bezpieczne dla srodowiska 

i zdrowia uzytkowników 

wysoka jakosc potwierdzona przez nagrody konsumenckie 

miedzynarodowe atesty i certyfikacje produktów 

szkolenia produktowe i biezace doradztwo techniczne

Szeroka
i  Kompleksowa 
Oferta



PRODUKTY    DLA    BUDOWNICTWA

EUROPA  ZACHODNIA
Selena Iberia – Quilosa S.L.U.    SEA   ADH
Selena Italia srl 
Selena Deutschland GmbH

 

BLISKI  WSCHÓD
Selena Yapý Malzemeleri Ltd.   
Polyfoam Yalitim Sanayi ve Tic Ltd   

 
AMERYKI
Selena Sulamericana Ltda   FMS
Selena USA, Inc.   

EUROPA  WSCHODNIA 
& AZJA  CENTRALNA
Selena Vostok OOO
Selena CA L.L.P.
Selena Ukraine Ltd.

AZJA
Selena Shanghai Trading Co., Ltd 
Foshan Chinuri-Selena Chemical Co  SEA
Selena Nantong Building Materials Co., Ltd  
Hamil - Selena Co. Ltd   FMS

FMS     produkcja pian poliuretanowych

SEA      produkcja uszczelniaczy

ADH     produkcja klejów

INS       produkcja ociepleñ i suchych zapraw
produkcja hydroizolacjiHYD

SEA 

SEA 

POLSKA
Selena FM S.A. 
Selena S.A.
Orion Polyurethanes Sp. z o.o. S.K.A.  FMS   ADH
Libra Sp. z o.o.    ADH
Carina Silicones Sp. z o.o. S.K.A.   SEA 
Tytan EOS Sp. z o.o.   INS
Matizol S.A.   HYD

Globalne doœwiadczenia zdobywane na wielu ró¿nych rynkach pozwalaj¹ Grupie Selena 
szybko siê rozwijaæ i kreowaæ nowe rozwi¹zania dostosowane do potrzeb u¿ytkowników. 

EUROPA  CENTRALNA
Selena Bulgaria Ltd.
Selena Bohemia s.r.o.
Selena Slovakia s.r.o.
Selena Hungária Kft.
Selena Romania SRL
Euro MGA SRL    INS

ZAK£ADY  PRODUKCYJNE  
SELENY

Grupa Selena jest globalnym producentem i dystrybutorem 
szerokiej gamy produktów chemii budowlanej, przeznaczonych dla 
profesjonalnych wykonawców oraz u¿ytkowników indywidualnych. 
W sk³ad Grupy wchodzi 30 spó³ek oraz nowoczesne zak³ady 
produkuj¹ce piany poliuretanowe, uszczelniacze, kleje, systemy 
ociepleñ oraz hydroizolacje.

Selena powsta³a w 1992 jako jedna z pionierskich firm oferuj¹cych 
na polskim rynku nowoczesne produkty chemii budowlanej. 
Obecnie Grupa Selena jest jednym z trzech wiod¹cych 
producentów piany poliuretanowej na œwiecie i posiada sieæ dys-
trybucji obejmuj¹c¹ Europê, Azjê, Amerykê Pó³nocn¹ i Po³udniow¹. 

Grupa  Selena

Od 2008 Selena notowana 
jest na Gie³dzie Papierów 
Wartoœciowych w Warszawie 

Dziêki dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej prowadzonej 
w zintegrowanych laboratoriach Selena Labs zlokalizowa-
nych w Polsce, Hiszpanii i Chinach, Selena stale poszerza 
swoj¹ ofertê produktow¹, odpowiadaj¹c na oczekiwania 
klientów oraz zmieniaj¹ce siê trendy rynkowe. Grupa 
posiada szeroki portfel marek dedykowanych do ró¿nych 
segmentów rynku. Najbardziej znane spoœród nich to Tytan 
Professional, Quilosa i Artelit.

FMS  

FMS  

SEA  

SEA  



KONTAKT

Aby uzyskać  dokł adną  informację  
o ofercie prosimy o kontakt 
z Dział em Sprzedaż y Przemysł owej 
i Inwestycyjnej pod nr telefonu:

Sara Motyka - BOK
sara.motyka@selena.com
+48 606 114 613, +48 746 465 144

Violetta Chajczuk-Stañczyk – uszczelnienia ca³a Polska, 

kleje pó³nocno-wschodnia Polska 
violetta.chajczuk-stanczyk@selena.com
+48 660 772 512

Maciej Chwia³kiewicz – kleje Polska pó³nocna 
maciej.chwia³kiewicz@selena.com
+48 501 507 416

Tomasz £odaj – kleje Polska zachodnia 
tomasz.lodaj@selena.com
+48 660 024 527

Pawe³ Pawlos – kleje Polska po³udniowo –wschodnia 
pawel.pawlos@selena.com
+48 606 298 504

Agnieszka Lasek – kleje Polska po³udniowa 
( urlop macierzyñski )
agnieszka.lasek@selena.com 
+48 502 724 035

BOK
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USZCZELNIACZE   AKRYLOWE
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Uszczelniacze Akrylowe Tytan Professional to uszczelniacze przeznaczone do wype³niania 

rys, pêkniêæ i spoin w porowatych materia³ach budowlanych takich jak beton, tynk, ceg³a, p³yty 

g-k, a tak¿e drewno. Mo¿na je stosowaæ zarówno na suche jak i wilgotne pod³o¿e, wewn¹trz

i na zewn¹trz pomieszczeñ.

Akryle s¹ odporne na mróz i promieniowanie UV, ekologiczne i bezzapachowe oraz malowane. 

Produkowane s¹ zgodnie ze standardami ISO 11600. Wysokiej, stabilnej jakoœci. Testowane 

wed³ug miêdzynarodowych standardów.



Uszczelniacz budowlany przeznaczony do wypeùniania 
pækniæã, rys i szczelin w murach. Moýe byã stosowany 
zarówno wewnàtrz i na zewnàtrz pomieszczeñ. Moýna go 
stosowaã na wilgotne podùoýa. Charakteryzuje siæ 
doskonaùà przyczepnoúcià do powierzchni porowatych, 
takich jak: beton, tynk, cegùa, drewno.

Tempo utwardzania 1 mm na dobê
(+23°C, 50%RH)

Czas obróbki 5-10 min 
Wyd³u¿enie przy zerwaniu 
(ISO 37) 300-400% 
Naprê¿enie przy zerwaniu 
(ISO 37) 0,40-0,45 Mpa 
Przystosowanie do ruchu 
(ISO 9047) 7,5%
Twardoœæ Shore A 
(ISO 868) 40-45
Odpornoœæ termiczna 
po utwardzeniu  od -20°C do +80°C 
Temperatura aplikacji  od +7°C do +40°C 

TYTAN
Professional 

AKRYL
UNIWERSALNY
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chDane  techniczne:

Pojemnoœæ 310 ml 12 1440

600 ml 6 300 lub 1152 

iloœæ sztuk 
w kartonie

iloœæ sztuk 
na palecie

Kolory bia³y, szary
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Uszczelnianie i uzupeùnianie szczelin na stykach ùàczeñ róýnych materiaùów porowatych

Uzupeùnianie pækniæã i rys w murach i úcianach

Wypeùnianie ùàczeñ pomiædzy úcianami a sufitem 

Glówne zastosowania:

Wykoñczenie
Wnêtrz

Wykoñczenie
Wnêtrz



Uszczelniacz budowlany przeznaczony do wypeùniania 
pækniæã, rys i szczelin w murach. Moýe byã stosowany 
zarówno wewnàtrz i na zewnàtrz pomieszczeñ. Moýna 
go stosowaã na wilgotne podùoýa. Charakteryzuje siæ 
doskonaùà przyczepnoúcià do powierzchni porowatych, 
takich jak: beton, tynk, cegùa, drewno.

Tempo utwardzania 1 mm na dobê
(+23°C, 50%RH)

Czas obróbki 10 -15 min 
Przystosowanie do ruchu
(ISO 9047) 12%
Odpornoœæ termiczna 
po utwardzeniu  od -20°C do +80°C 
Temperatura aplikacji  od +5°C do +40°C 

TYTAN
Professional 

AKRYL 
DO  PŁ YT  G-K
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chDane  techniczne:

Pojemnoœæ 310 ml 12 1440

600 ml 6 300 lub 1152

iloœæ sztuk 
w kartonie

iloœæ sztuk 
na palecie

Kolory bia³y
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Wykoñczenie
Wnêtrz

Wykoñczenie
Wnêtrz

Elastyczne spoinowanie naroýy úcian i sufitów,  wykonanych w technologii pùyt gipsowo-
kartonowych, które ze wzglædu na swojà konstrukcjæ, cechujà siæ wyýszymi niepræýeniami 
w tych miejscach.

Poùàczenia w technologii suchej zabudowy

Wypeùnianie rys, pækniæã oraz spoin w úcianach i sufitach przed malowaniem

Uszczelnianie oúcieýnic drzwiowych, ram okiennych, parapetów, balustrad

Spoinowanie elementów budowlanych poddanych maùym napræýeniom

Glówne zastosowania:
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Tytan Professional Silikon szklarski Tytan Industry PU25
 Uszczelniacz poliuretanowy

Tytan Professional Silikon budowlany
Tytan Professional Akryl uniwersalny

Quilosa Professional Sintex MS20
Tytan Industry MS35 Klej i Uszczelniacz

Tytan Industry PU40 
Uszczelniacz poliuretanowy Tytan Professional Akryl do p³yt G-K



USZCZELNIACZE   SILIKONOWE
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Uszczelniacze silikonowe - masy uszczelniaj¹ce, które dziêki dobrej przyczepnoœci do 

wiêkszoœci materia³ów znajduj¹ zastosowanie na ka¿dej budowie, przy remoncie, pracach 

wykoñczeniowych i sanitarnych. 

Silikony zasadniczo dzieli siê na dwie podstawowe grupy: kwaœnie (octowe) i neutralne. 
Jest to podzia³ ze wzglêdu na sposób utwardzenia masy silikonowej, który warunkuje jej 

w³aœciwoœci, a co za tym idzie przeznaczenie uszczelniacza.
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Elastyczny uszczelniacz o kwaúnym systemie utwar-
dzania. Zawiera úrodki zapobiegajàce powstawaniu 
i rozwojowi pleúni, grzybów oraz glonów. Wykazuje 
dùugotrwaùà odpornoúã na dziaùanie wilgoci.

Szczególnie rekomendowany do pomieszczeñ o pod-
wyýszonej wilgotnoúci, takich jak kuchnie, ùazienki, 
toalety, pomieszczenia gospodarcze.

Tempo utwardzania 2 mm na dobê
(+23°C, 50%RH)

Czas obróbki 5-25 min
Modu³ á (ISO 8339) 0,20-0,30 MPa  
Wyd³u¿enie przy zerwaniu 
(ISO 37) 500-650% 
Naprê¿enie przy zerwaniu 
(ISO 37) 0,80-1,05 Mpa
Przystosowanie do ruchu 
(ISO 9047) 20%
Twardoœæ Shore A 
(ISO 868) 13-19
Odpornoœæ termiczna 
po utwardzeniu  od -40°C do +100°C 
Temperatura aplikacji  od +5°C do +40°C
Powrót elastyczny 
(ISO 7389)  >90% 
Zmniejszenie objêtoœci 
po utwardzeniu (ISO 10563) <9% 

TYTAN
Professional 

SILIKON 
SANITARNY
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chDane  techniczne:

Pojemnoœæ 310 ml 12 1440

600 ml 6 300 lub 1152 

iloœæ sztuk 
w kartonie

iloœæ sztuk 
na palecie

Kolory bia³y, bezbarwny, szary, be¿owy, br¹zowy

Uszczelnianie dylatacji, polaczen i szczelin w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci 

Spoinowanie pùytek ceramicznych

Uszczelnianie obrzeýy umywalek, wanien, kabin prysznicowych, misek ustæpowych, 
pisuarów oraz innych urzàdzeñ sanitarnych

Glówne zastosowania:

Kuchnie
i £azienki

Kuchnie
i £azienki



Elastyczny i niekurczliwy uszczelniacz o kwaúnym 
systemie utwardzania. Doskonale przyczepny do 
powierzchni gùadkich, takich jak szkùo i aluminium 
anodyzowane, materiaùy szkliwione. Odporny na 
starzenie pod wpùywem zmiennych warunków 
atmosferycznych i promieniowania UV.

Tempo utwardzania 3 mm na dobê
(+23°C, 50%RH)

Czas obróbki 5 -15 min 
Modu³ á (ISO 8339) 0,40 – 0,50 MPa
Wyd³u¿enie przy zerwaniu 
(ISO 37)  250 - 400% 
Naprê¿enie przy zerwaniu 1,4 ± 0,1 Mpa
(ISO 37) 
Przystosowanie do ruchu
(ISO 9047) 20%
Twardoœæ Shore A 24 ± 2 
Odpornoœæ termiczna 
po utwardzeniu  od -50°C do +180°C 
Temperatura aplikacji  od +5°C do +40°C
Powrót elastyczny 
(ISO 7389) >95% 
Zmniejszenie objêtoœci 
po utwardzeniu (ISO 10563) <5% 

TYTAN
Professional 

SILIKON 
SZKLARSKI
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chDane  techniczne:

Pojemnoœæ 310 ml 12 1440

600 ml 6 300 lub 1152

iloœæ sztuk 
w kartonie

iloœæ sztuk 
na palecie

Kolory bia³y, bezbarwny, szary,  br¹zowy, czarny
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Wykoñczenie
Wnêtrz

Szklenie witryn,  balustrad szklanych, wewnætrznych  úcianek dziaùowych

Wypeùnianie szczelin przy dekoracjach, kurtynach wodnych, pustakach szklanych 
i kasetonach reklamowych

Szklenie ogrodów zimowych

Szklenie okien drewnianych tylko po wykonaniu testów kompatybilnoœci 

Glówne zastosowania:

Okna 
i Drzwi

Okna 
i Drzwi
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Silikon o neutralnym systemie utwardzania tworzàcy 
elastycznà, niekurczliwà, wodoszczelnà spoinæ. 
Charakteryzuje siæ doskonaùà przyczepnoúcià do 
typowych materiaùów stosowanych w budownictwie, 
zarówno porowatych, jak i gùadkich, takich jak: beton, 
cegùa, drewno, szkùo, glazura, stal, aluminium, 
powierzchnie emaliowane, laminowane i lakierowane 
oraz tworzywa sztuczne.

Tempo utwardzania 3 mm na dobê
(+23°C, 50%RH)

Czas obróbki 5 -15 min 
Modu³ á (ISO 8339) 0,30-0,40 MPa
Wyd³u¿enie przy zerwaniu 
(ISO 37)  400-600% 
Naprê¿enie przy zerwaniu 0,70-0,90 Mpa
(ISO 37) 
Przystosowanie do ruchu
(ISO 9047) 20%
Twardoœæ Shore A 18 ± 2 
Odpornoœæ termiczna 
po utwardzeniu  od -40°C do +100°C 
Temperatura aplikacji  od +5°C do +40°C
Powrót elastyczny 
(ISO 7389) >95% 

TYTAN
Professional 

SILIKON 
BUDOWLANY
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chDane  techniczne:

Pojemnoœæ 310 ml 12 1440

600 ml 6 1152

iloœæ sztuk 
w kartonie

iloœæ sztuk 
na palecie

Kolory bia³y, bezbarwny, szary,  br¹zowy, czarny

Uszczelnianie wokóù drzwi i okien. Uszczelnianie pomiædzy parapetami a oknami

Moýliwoúã aplikacji na zewnàtrz i wewnàtrz budynku. Szczególnie rekomendowany 
w przypadku elewacji wykonanych z klinkieru oraz paneli elewacyjnych aluminiowych

Uszczelnianie balustrad, obróbek blacharskich, elementów bram, dylatacji w murach 
ogrodzeniowych.

Uszczelnienia dylatacyjne przy ùàczeniu úciany budynku z murem- balustradà wykonanà 
z cegùy klinkierowej

·Uszczelnienie w úcianach w miejscu ùàczenia róýnych materiaùów, np. desek drewnianych, 
paneli elewacyjnych aluminiowych z tynkiem fasadowym.

Glówne zastosowania:

Inne

Ocieplenia 
Fasady 

Elewacje

Okna 
i Drzwi



USZCZELNIACZE   POLIURETANOWE
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To jedne z najczæúciej stosowanych w budownictwie uszczelniaczy 

wykorzystywanych do uszczelnieñ dylatacyjnych, ze wzglædu na swe 

wùaúciwoúci absorbowania napræýeñ, úwietnej przyczepnoúci do 

betonu i innych porowatych jak i nie porowatych materiaùów 

budowlach, wysokà wytrzymaùoúã mechanicznà, wysokà odpornoúã 

na úcieranie.

Moýliwoúã aplikacji wewnàtrz jak i na zewnàtrz. Posiadajà dobrà 

odpornoúã chemicznà co jest niezwykle waýne w aplikacjach w obiek-

tach przemysùowych.

Uszczelniacze poliuretanowe mogà speùniaã dodatkowe wymagania 

specjalne, które wynikajà z miejsca aplikacji:

odpornoúci na czyszczenie powierzchni wodà pod 

wysokim ciúnieniem

zwiækszona wytrzymaùoúã na obciàýenia zwiàzane 

z ruchem wózków widùowych, pracà maszyn czyszczàcych, 

speùniaã wymagania stawiane materiaùom w kontakcie 

z produktami spoýywczymi

byã odporne na kontakt ze specjalnymi úrodkami 

czyszczàcymi oraz innymi substancjami chemicznymi.

posiadajà niskà emisyjnoúã substancji lotnych (VOC), przy 

aplikacjach wewnàtrz pomieszczeñ lub wymagañ 

prawnych.



FAQ

Dylatacja – to zaprojektowana przerwa (szczelina) w konstrukcji, która 
wprowadzana jest w celu umo¿liwienia niezale¿nej pracy poszczególnych 
czêœci budowli. Ruch budowli mo¿e byæ spowodowany zmianami temperatury, 
wilgotnoœci, obci¹¿eniami. Dylatacja ma szerokoœæ od kilku milimetrów do kilku 
centymetrów. 

Wg innych Ÿróde³ definicja dylatacji budowlanych jest przedstawiona 
nastêpuj¹co:

Dylatacja –  jest to szczelina celowo utworzona w budynku lub jego elemencie. 
Wydzielone elementy, ich fragmenty samodzielnie przenosz¹ przewidywane 
obci¹¿enia, odkszta³cenia i przesuniêcia. Dylatacje dzieli siê na:

dylatacje konstrukcyjne – wydzielaj¹ fragmenty budynku stanowi¹ce 
jednolit¹ ca³oœæ pod wzglêdem statycznym. Stosowane s¹ przy zmianie 
sposobu posadowienia, zmianie uk³adu konstrukcyjnego budynku, du¿ych 
ró¿nic w obci¹¿eniach, przy znacznych wymiarach budowli w rzucie 
poziomym itp.

dylatacje technologiczne – eliminuj¹ wp³yw skurczu lub pêcznienia 
materia³ów u¿ytych do wykonania elementu budowli. Wg przepisów skurcz 
betonu np. uwa¿a siê za równoznaczny z obni¿eniem temperatury o 15ºC. 
¯u¿lobeton, gips lub estrichgips ulegaj¹ pêcznieniu pod wp³ywem wilgoci. 
W obu przypadkach stosuje siê szczeliny dylatacyjne, które zmniejszaj¹ 
obszary dzia³ania si³ wewnêtrznych

dylatacje przeciwdrganiowe – maj¹ zadanie eliminacji lub zmniejszenia 
wp³ywu drgañ, wstrz¹sów itp. jednego elementu na drugi. Stosowane np. 
pomiêdzy maszyn¹ a jej fundamentem, posadzk¹ a fundamentem 
maszyny wytwarzaj¹cej drgania (np. m³ot), miêdzy budynkiem a jezdni¹ 
o du¿ym natê¿eniu ruchu pojazdów, w rejonach trzêsieñ ziemi lub szkód 
górniczych. 

dylatacje termiczne – maj¹ za zadanie wyeliminowanie wp³ywu du¿ych 
naprê¿eñ od odkszta³ceñ termicznych (rozszerzalnoœæ termiczna) 
poszczególnych fragmentów budynku. Elementy nagrzewane i ch³odzone 
z jednej strony (np. dachy) mog¹ ulegaæ giêciu, a prêty nagrzewane 
nierównomiernie na koñcach –  skrêcaniu

Dylatacja

13
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Glówne zastosowania:

Zaprojektowany z myúlà o wypeùnianie szczelin dylatacyjnych i konstrukcyjnych 
w posadzkach cementowych

Uszczelnianie zùàcz i szczelin dylatacyjnych w budownictwie mieszkalnym i przemysùowym, 
w konstrukcjach betonowych , ale równieý do poùàczeñ w podùoýach ,,sùabszych” jak tynki, 
zaprawy, cegùy

Wykanczanie pokryc dachowych oraz wypelniania szczelin stropowych podczas prac 
renowacyjnych pokryc dachów plaskich

Uszczelnienia i klejenia w technice klimatyzacyjnej i w chùodnictwie, budowie kontenerów.

14

Pod³ogi

Wykoñczenie
Wnêtrz

Dachy

Instalacje

Profesjonalny jednokomponentowy uszczelniacz poli-
uretanowy, wysoko moduùowy, tworzàcy mocnà i elastycznà 
spoinæ. Produkt speùnia normæ LEED 2009 c4.1 na niskà 
zawartoúã substancji lotnych (VOC), potwierdzonà przez 
certyfikat wystawiony przez Eurofins Product Testing A/S, 
bædàcy czùonkiem US GREEN BUILDING COUNCIL. Numer 
raportu G24272A. Bardzo dobra odpornoúã na pleúñ oraz 
rozwój bakterii wedùug Instytutu Techniki Budowlanej ITB 
(EN ISO 846). Posiada rekomendacjæ technicznà Instytutu 
Badawczego Dróg i Mostów IBDiM numer RT/2009-03-0025, 
do uszczelnieñ dylatacji oraz szczelin w mostach, tunelach 
i przepustach. Posiada wùaúciwoúci tiksotropowe umoý-
liwiajàce  aplikacje w   szczelinach  pionowych  i s ufitowych.

Odksztaùcalnoúã 25%
Duýa odpornoúã chemiczna na paliwa, oleje, 
wæglowodory, wodæ wapiennà, rozcieñczone kwasy, 
wodæ basenowà, morskà, úrodki czyszczàce, roztwór 
wodorotlenku sodu. Szczegóùowe stæýania zawarto 
w raporcie z badañ odpornoúci.
Tworzy mocnà i elastycznà spoinæ odpornà na warunki 
atmosferyczne i starzenie.
Wysoka odpornoúã na rozdzielanie oraz propagacjæ 
rozdarcia
Utwardzanie bez tworzenia pæcherzy
Malowalny

Tempo utwardzania 3 mm na dobê
(+23°C, 50%RH)

Sp³yw (ISO 7390) 0 mm
Czas obróbki do 90 min 
Modu³ ? przy wyd³u¿eniu
100% (ISO 37) 0,60 MPa 
Wydùu¿enie przy zerwaniu 
(ISO 37) >350% 
Naprê¿enie przy zerwaniu 
(ISO 37) 1,80 Mpa 
Przystosowanie do ruchu 
(ISO 9047) 25%
Twardoœæ Shore A 
(ISO 868) 40
Odpornoœæ termiczna 
po utwardzeniu  od -30°C do +80°C 
Temperatura aplikacji  od +5°C do +35°C
Powrót elastyczny 
(ISO 7389) 85% 
Zmniejszenie objêtoœci 
po utwardzeniu (ISO 10563) <9% 

TYTAN
Industry 

Dane  techniczne:

Pojemnoœæ 600 ml 12 1152 lub 792

iloœæ sztuk 
w kartonie

iloœæ sztuk 
na palecie

Kolory bia³y, szary, be¿owy RAL1001, br¹zowy, czarny

Uszczelniacz 
Poliuretanowy 

PU 40
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Glówne zastosowania:

Wype³nianie szczelin dylatacyjnych w œcianach, fasadach budynków, elementach 
prefabrykowanych, konstrukcyjnych.

Uszczelnienia przy ³¹czeniach paneli elewacyjnych z innymi materia³ami, jak parapety, 
elementy dekoracyjne.

Uszczelnienia dylatacyjne wewn¹trz hal i magazyn, w œcianach wykonanych z elementów 
prefabrykowanych

Uszczelnienia w posadzkach cementowych obciàýonych maùym ruchem pieszym

Wykonywanie elastycznych fug w zewnêtrznych, schodach, przejœciach podziemnych,  
nara¿onych na warunki atmosferyczne, zanieczyszczenia, smary

Zabezpieczanie spawów w konstrukcjach  budowlanych wykonanych ze stali, blachy. 
Mo¿liwoœæ malowania ju¿ po czêœciowym utwardzeniu.

PU 25 to profesjonalny, jednoskùadnikowy uszczelniacz 
poliuretanowy, nisko modu ùowy,  elastyczny 
uszczelniacz o szerokim zastosowaniu w przemyúle 
i budownictwie.

Odksztaùcalnoúã 25%

Tworzy mocnà i elastycznà spoinæ odpornà na 
warunki atmosferyczne i starzenie.

Odporny na wibracje

Utwardzanie bez tworzenia pæcherzy

Malowalny

Tempo utwardzania 2 mm na dobê
(+23°C, 50%RH)

Sp³yw (ISO 7390) 0 mm
Czas obróbki do 60 min 
Modu³ ? (ISO 8339) 0,40 MPa 
Wydùu¿enie przy zerwaniu 
(ISO 37) 400% 
Naprê¿enie przy zerwaniu 
(ISO 37) 1,50 Mpa 
Przystosowanie do ruchu 
(ISO 9047) 25%
Twardoœæ Shore A 
(ISO 868) 30
Odpornoœæ termiczna 
po utwardzeniu  od -30°C do +80°C 
Temperatura aplikacji  od +5°C do +35°C
Powrót elestyczny 
(ISO 7389) 85%
Zminiejszenie objêtoœci po
utwardzeniu (ISO 10563) 5% 

TYTAN
Industry 

Dane  techniczne:

Pojemnoœæ 600 ml 12 1152 lub 792

iloœæ sztuk 
w kartonie

iloœæ sztuk 
na palecie

Kolory bia³y, szary, be¿owy RAL1001, br¹zowy

18

Pod³ogi

Inne

Uszczelniacz 
Poliuretanowy 

PU 25

Wykoñczenie
Wnêtrz

Ocieplenia 
Fasady 

Elewacje



Primer RS – Grunt do profesjonalnego uýytku. Stosowany do 
poprawienia przyczepnoúci uszczelniaczy poliuretanowych do 
porowatych powierzchni takich jak beton, lastryko, cegùa, drewno. 
Primer nakùada siæ przy pomocy suchego, czystego pædzelka lub 
szczoteczki cienkà warstwà na powierzchniæ, na którà aplikowany 
bædzie uszczelniacz.  W przypadku materiaùów bardzo porowatych PU 
Primer – RS powinien byã aplikowany dwukrotnie.

Sznury dylatacyjne to uszczelniajàca pianka polietylenowa o zamkniætych 
komórkach o okràgùym profilu, które speùnia wymagania do wypeùniania spoin 
dylatacyjnych w fugach ruchomych. 
Dziæki zamkniætym komórkom z pianki polietylenowej PE nadajà siæ znakomicie do 
uszczelniania przepùywu powietrza i zabezpieczania przed utratà ciepùa. Wyróýnia 
siæ bardzo dobra kompatybilnoúcià z innymi powszechnymi tworzywami 
budowlanymi. Przy zastosowaniu w uszczelnianiu profilowanym prawidùowe 
funkcjonowanie poùàczenia gwarantuje brak 3-stronnej przyczepnoúci sznura do 
szczeliwa. Nadaje siæ do uszczelniania fug wilgotnych.

TYTAN
Industry 

TYTAN
Industry 

PU  PRIMER  RS/
PRIMER  C-15

SZNUR 
DYLATACYJNY
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Pojemnoœæ Dostêpne rozmiary1000 ml 4 800

iloœæ sztuk 
w kartonie

iloœæ sztuk 
na palecie

Gruntowanie szczelin dylatacyjnych i konstrukcyjnych 
w posadzkach betonowych celem poprawienie przyczepnoúci 
uszczelniacza PU

Gruntowanie szczelin dylatacyjnych w posadzkach 
na tarasach, balkonach, a takýe w dylatacji pionowych 
w murkach balustradowych

Gruntowanie szczelin dylatacyjnych w ogrodzeniach 
murowanych, wykonanych z betonu, cegùy, kamienia

Glówne zastosowania:

Pod³ogi

Tarasy 
i Balkony

Inne

6 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm, 15 mm

19

Przykùad dylatacji 
z wykorzystaniem 
sznura 
dylatacyjnego 

Aplikacja:

Przykùad dylatacji bez wykorzystania 
sznura dylatacyjnego, 
gdzie uszczelniaù posiadaù 
adhezjæ w trzech 
pùaszczyznach, 
co zwiækszaryzyko 
pækniæã 
uszczelniacza



USZCZELNIACZE  I  KLEJE 
NA  BAZIE  MS  POLYMERU

Znakomita przyczepnoúã do wiækszoúci podùoýy

Przyczepnoúã do powierzchni porowatych jak i gùadkich

Moýliwoúã aplikacji w pionie i poziomie

Moýliwoúã aplikacji na wilgotne i lekko mokre podùoýa

Bezpieczeñstwo, bezwonnoúã i nieszkodliwoúã.

Moýliwoúã aplikacji na delikatnych podùoýach

Malowalnoúã farbami i lakierami

Moýliwoúã aplikacji wewnàtrz jak i na zewnàtrz budynków

Ùatwoúã aplikacji i wygùadzania 

Wysoka odpornoúã mechaniczna

Wysoka elastycznoúã

20

Uszczelniacze na bazie modyfikowanych silanów to produkty 

inowcyjne technologicznie, nie posiadajàce rozpuszczlników, 

silikonów, izocjanianów.

Dziæki sporej elastycznoúci, odpornoúci na warunki pogodowe, 

úwietnej adhezji do wielu materiaów budowlanych znajdujà 

uniwersalnoúã i przydatnoúã w wielu dziedzinach budownictwa 

i przemysùu.

MS Polimer to innowacyjna technologia, dziæki której wyroby 

koñcowe zyskujà niespotykanà uniwersalnoúã i przydatnoúã 

w wielu dziedzinach budownictwa i przemysùu. 



MS Transparent to jednokomponentowy, klej i uszcze-
lniacz na bazie modyfikowanych silanów, w kolorze 
bezbarwnym, wysoce elastyczny, odporny na warunki 
atmosferyczne, utwardzajàcy sie pod wpùywem wilgoci.

Bezbarwny kolor

Elastyczny 300%

Odporny na grzyby i pleúnie

Moýe byã stosowany zarówno jako 
uszczelniacz jak i elastyczny klej, 
w miejscach gdzie kolor ma znacznie

Odporny na warunki atomsfertyczne 
i promieniowanie UV

Tempo utwardzania 2-3 mm na dobê
(+23°C, 50%RH)

Sp³yw (NF P 85501) 0 mm
Czas obróbki 20-30 min 
Modu³ á (ISO 8339) 0,60 MPa 
Wyd³u¿enie przy zerwaniu 
(ISO 37) 300% 
Naprê¿enie przy zerwaniu 
(ISO 37) 1,25 Mpa 
Przystosowanie do ruchu 
(ISO 9047) 20%
Twardoœæ Shore A 
(ISO 868) 20
Odpornoœæ termiczna 
po utwardzeniu  od -40°C do +90°C 
Temperatura aplikacji  od +5°C do +50°C 

QUILOSA
Professional 

Klej i Uszczelniacz 

MS 
TRANSPARENT

Dane  techniczne:

Pojemnoœæ 280 ml 24 1536

600 ml 12 768

iloœæ sztuk 
w kartonie

iloœæ sztuk 
na palecie

Kolory bezbarwny

Uszczelnianie i mocowanie kabin prysznicowych

Mocowanie róýnego rodzaju elementów dekoracyjnych w miejscach naraýonych 
na wilgoã

Glówne zastosowania:

Wykoñczenie
Wnêtrz

Wykoñczenie
Wnêtrz
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Uszczelnianie i wype³nianie szczelin dylatacyjnych w œcianach wykonanych z elementów 
prefabrykowanych

Wykonywanie doszczelnieñ w elewacjach wykonanych z paneli elewacyjnych, szczególnie 
na styku okno/parapet/œciana

Uszczelnianie po³¹czeñ p³yt typu „sandwich panel” z elementami prefabrykowanymi

Uszczelnianie elementów prefabrykowanych w elementach maùej architektury oraz 
ogrodzeniach murowanych

Wypeùnianie szczelin dylatacyjnych w œcianach

Glówne zastosowania:

MS 20 to jednokomponentowy, niskomoduùowy 
uszczelniacz na bazie modyfikowanych silanów, 
w y s o c e  e l a s t y c z n y,  o d p o r n y  n a  w a r u n k i  
atmosferyczne, utwardzajàcy sie pod wpùywem wilgoci.

Odkszta³calnoœæ 25%

Malowalny – mo¿liwoœæ malowania „mokre 
na mokrym”

Wysoce elastyczny

Wysoka odpornoœæ chemiczna

Odporny na warunki atmosferyczne 

Nie zawiera rozpuszczalników oraz 
izocyjanianów

Tempo utwardzania 2,5 mm na dobê
(+23°C, 50%RH)

Sp³yw (NF P 85501) 0 mm
Czas obróbki 15 min 
Modu³ á (ISO 8339) 0,50 MPa 
Wyd³u¿enie przy zerwaniu 
(ISO 37) 300-400% 
Naprê¿enie przy zerwaniu 
(ISO 37) 0,9 Mpa 
Przystosowanie do ruchu 
(ISO 9047) 25%
Twardoœæ Shore A 
(ISO 868) 20-25
Odpornoœæ termiczna 
po utwardzeniu  od -40°C do +90°C 
Temperatura aplikacji  od +5°C do +50°C 

QUILOSA
Professional 

Uszczelniacz 
Sintex  MS20

Dane  techniczne:

Pojemnoœæ 280 ml 24 1536

600 ml 12 768

iloœæ sztuk 
w kartonie

iloœæ sztuk 
na palecie

Kolory bia³y, szary

22

Wykoñczenie
Wnêtrz

Ocieplenia 
Fasady 

Elewacje

Inne



MS 35 to jednokomponentowy, klej i uszczelniacz na 
bazie modyfikowanych silanów, wysoce elastyczny, 
odporny na warunki atmosferyczne, utwardzaj¹cy siê 
pod wp³ywem wilgoci.

Odksztaùcalnoœæ 25%

Malowalny – mo¿liwoœæ malowania „mokre 
na mokrym”

Mo¿e byæ stosowany zarówno jako 
uszczelniacz jak i elastyczny klej 

Wysoka odpornoœæ chemiczna

Mo¿liwa aplikacja w pionie i poziomie

Odporny na warunki atmosferyczne 

Nie zawiera rozpuszczalników oraz 
izocyjanianów

Tempo utwardzania 2-3 mm na dobê
(+23°C, 50%RH)

Sp³yw (NF P 85501) 0 mm
Czas obróbki 25-50 min 
Modu³ á (ISO 8339) 0,70-0,80 MPa 
Wyd³u¿enie przy zerwaniu 
(ISO 37) 350-400% 
Naprê¿enie przy zerwaniu 
(ISO 37) 1,6-2,0 Mpa 
Przystosowanie do ruchu 
(ISO 9047) 25%
Twardoœæ Shore A 
(ISO 868) 40+/-3
Odpornoœæ termiczna 
po utwardzeniu  od -40°C do +90°C 
Temperatura aplikacji  od +5°C do +50°C 

TYTAN
Industry 

Klej i Uszczelniacz 
MS35

Dane  techniczne:

Pojemnoœæ 300 ml 24 1536

600 ml 12 768

iloœæ sztuk 
w kartonie

iloœæ sztuk 
na palecie

Kolory bia³y, szary

Zaprojektowany z myœl¹ o wype³nianie szczelin dylata-cyjnych i konstrukcyjnych 
w posadzkach cementowych

Monta¿ elementów dekoracyjnych, gdzie jest potrzebna elastyczna spoina oraz jest 
podwy¿szona wilgotnoœæ powietrza

Uszczelnienia specjalistyczne na trudnych lub wra¿liwych powierzchniach, jak kamieñ 
naturalny, stal nierdzewna, PVC

Elastyczne uszczelnienia i klejenie obróbek blacharskich, gdzie jest wymagana odpornoœæ 
na warunki atmosferyczne.

Uszczelnienia i klejenia w technice klimatyzacyjnej i w chùodnictwie

Glówne zastosowania:

Pod³ogi

Wykoñczenie
Wnêtrz

Dachy

Instalacje
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Mocowanie do fasad budynku elementów sztukaterii

Monta¿ i wklejanie parapetów kamiennych na zewn¹trz 

Mocowanie kamienia elewacyjnego  - coko³owego oraz elementów prefabrykowanych 
w systemach balustrad i ogrodzeñ

Klejenie blachy i obróbek blacharskich

Wklejanie parapetów,  stopni do konstrukcji metalowych,

Mocowanie dekoracyjnych paneli dekoracyjnych do œcian

Mocowanie luster oraz ciê¿kich elementów dekoracyjnych

Glówne zastosowania:

MS 52 to jednokomponentowy, klej na bazie 
modyfikowanych silanów, o bardzo wysokiej sile klejenia 
oraz wysokim module. Przeznaczony do elastycznego 
klejenia blachy, betonu, cegùy, drewna, materia³ów 
kompozytowych, poliestru, twardego PVC. Poch³ania 
wibracje powstajàce na stykach konstrukcyjnych.

Bardzo mocna siùa klejenia 
– powy¿ej 3, 00 Mpa

Absorbuje wibracje powstaj¹ce na 
³¹czeniach materia³ów budowlanych, 
szczególnie blachy ocynkowanej z profilami 
stalowymi/aluminiowymi

Wodoodporna spoina

Odporny na warunki atmosferyczne w tym 
promieniowanie UV

Szlifowalny i malowalny

Tempo utwardzania 3 mm na dobê
(+23°C, 50%RH)

Sp³yw (NF P 85501) 0 mm
Czas obróbki 25-50 min 
Modu³ á (ISO 8339) 1,80-2,10 MPa 
Wyd³u¿enie przy zerwaniu 
(ISO 37) 300-350% 
Naprê¿enie przy zerwaniu 
(ISO 37) 3,00-3,30 Mpa 
Twardoœæ Shore A 
(ISO 868) 55+/-4
Odpornoœæ termiczna 
po utwardzeniu  od -40°C do +90°C 
Temperatura aplikacji  od +5°C do +50°C 

QUILOSA
Professional 

Klej  
Sintex  MS52

Dane  techniczne:

Pojemnoœæ 280 ml 24 1536

600 ml 12 768

iloœæ sztuk 
w kartonie

iloœæ sztuk 
na palecie

Kolory bia³y, szary, czarny
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Wykoñczenie
Wnêtrz

Ocieplenia 
Fasady 

Elewacje



NOTATKI



Selena  S.A.

ul.  Wyscigowa  56e,  53-012  Wroc³aw,  Poland

tel.:  +48 71 78 38 301,  fax:  +48 71 78 38 300, 
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