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APA STOP Tytan Professional 
 

 

 

Apa Stop  este o pastă elasto-plastică din bitum- cauciuc armat cu fibre aplicare  

la rece pentru reparații acoperișuri  
    

APLICAȚII  BENEFICII  

   

reparații locale pe acoperișuri vechi: fisuri, crăpături, 

lufturi, rosturi de îmbinare 

reparații locale ale învelitorilor de membrană 

bituminoasă: lipirea membranei desprinse, la colțuri 

și suprapuneri; 

la construcții ale învelitorilor: la etanșările de 

îmbinare a hidroizolației cu alte elemente ale 

acoperișului: rame de guri de vizitare, piese de coș, 

aerisiri , tuburi de ventilație, guri de scurgere pentru  

apa pluvială, luminatoare; 

reparații capitale pe suprafețe mari ale învelitorilor 

bituminoase: etanșarea rugozităților mari, umplerea 

denivelărilor și găurilor, realizarea de scafe de racord la 

muchiile interioare 

 

 

 

 

DATE TEHNICE 

 

Compoziție: bitum, solvenți organici, minerale 

Consistență: pastă 

Densitate: 1,25 (+/- 0,05) kg/dm3 

Reziduuri solide: 85 % (± 1 %) 

Culoare: negru 

Punct de aprindere + 44 oC 

Solvent: solvent nafta, terebentină 

Inflamabilitate: inflamabil 

Repararea rapidă  în orice condiții: 

îngheț,ploaie, ceață sau sub apă 

conține fibre de armare  

nu necesită încălzire sau topire, se aplică 

simplu, direct din găleată, folosind 

șpaclul 

se poate aplica pe suporturi uscate sau 

ușor umede de beton, mortar, zidărie 

aderență mare la carton bituminat sau 

învelitori bituminoase vechi, dar și pe 

zonele adiacente: lemn, metal, OSB 

produs special adaptat la climatul 

temperat european prin faptul că este 

rezistent la fisuri sau crăpături provocate 

de îngheț. 
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Numar de straturi   1 sau 2 

 

MOD DE UTILIZARE 

 

Pregătire  

– Curățați suprafața de noroi, zăpadă, frunze și înlăturați excesul de apă. Agitați produsul înaintea 

utilizării. 

Aplicare  
- Aplicați materialul pe suprafața de reparat cu ajutorul unei spatule sau al unui cuțit, apoi presați 

cu putere. Evitați pentru câteva zile presiunea mecanică asupra produsului. Rata de împrăstiere 

depinde de grosimea stratului de produs. 

Curățare  

- Uneltele și suprafețele pătate pot fi curățate cu solvenți adecvați (ex: terebentină de petrol, 

solvent). 

 

INFORMAȚII LOGISTICE 

 

Produs 

Code 

Conținut Culoare Ambalare Unități per 

box 

Unități per 

EUR-pallet 

0231 1kg negru cutie 6 420 

 

Durata garantată de depozitare este de 36 luni de la data producției, pentru produsul păstrat în 

ambalajul original închis. Depozitați în încăperi uscate, la temperaturi între +5oC și +25oC. 

 

INFORMAȚII TRANSPORT  

TERESTRU 

Clasa ADR/RID: 3 lichide inflamabile Articol: 31C Numar UN: 1263  Clasa: 3 

 

MARITIM  

Clasa IMDG 3.2 Numar UN: 1263  Nume de transport: Adeziv,  inflamabil Poluant maritim: da 

AIR TRANSPORT 

Clasa ICAO/IATA: 3 Numar UN/ID: 1263 Nume de transport: Adeziv, inflamabil 

 

MĂSURI DE PRECAUȚIE 

 

Luați măsurile obisnuite de igienă. Pentru informații detaliate, consultați Fisa de Protecție și de 

Siguranță, disponibilă la cerere . 
R10 Inflamabil. R52/53 Dăunător pentru organismele acvatice și poate cauza efecte adverse pe 
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termen lung, în mediul acvatic.S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S16 A se păstra departe de surse de foc - nu 

fumați. S23 Nu inhalați vaporii. S24/25 Evitați contactul cu pielea și cu ochii. S36 Purtați echipament de protecție 

adecvat.Reciclare: Resturile de produs, precum și ambalajele golite trebuie reciclate în conformitate cureglementările 

legale în vigoare.F - inflamabil 

   

Odata cu publicarea acestei Specificatii Tehnice, editiile anterioare nu mai sunt valabile. 
 
Informațiile conținute mai sus sunt oferite cu bună credință pe baza cercetărilor producătorului și sunt considerate corecte. Cu toate acestea, 
deoarece condițiile și metodele de utilizare a produselor noastre sunt în afara controlului nostru, aceste informații nu se vor substitui testelor  pentru 
a vă asigura că produsele  SELENA sunt pe deplin satisfăcătoare pentru aplicațiile dvs. specifice. Singura garanție  oferită de SELENA  este că 
produsul respectă specificațiile sale în momentul vânzării. Despăgubirile  exclusiv pentru încălcarea unei astfel de garanții  se limitează la 
rambursarea prețului de achiziție sau înlocuirea oricărui produs care se dovedește a fi altul decât cel garantat. Producătorul SELENA renunță în 
mod specific la orice altă garanție expresă sau implicită de competență pentru un anumit scop sau comercializare. SELENA își declină răspunderea 
pentru orice daune incidentale sau consecințe. Deasemenea, sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate m otive de încălcare a 

drepturilor conferite de un anume brevet. 


