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SELENA  ARTYKU  PROMOCYJNY

TYTAN Professional 60 SEKUND to uniwer-
salny jednokomponentowy klej poliuretano-
wy, przeznaczony do klejenia p yt gipsowo-
-kartonowych i OSB do cian i pod óg, klejenia 
styropianu EPS i XPS oraz we ny mineral-
nej, murowania cianek dzia owych i obu-
dów z bloczków ceramicznych, silikatowych 
gazobetonowych, przyklejania kasetonów, li-
stew przypod ogowych, parapetów, schodów 
itp. Klej jest bardzo wygodny i atwy w nak a-
daniu, a wi c monta  z jego u yciem jest du o
prostszy i szybszy. 

– Dla mnie najwi kszym atutem nowego pia-
nokleju 60 SEKUND jest jego konsystencja. 
Zaraz po aplikacji nie zanika, szybko wi e
i nabiera mocy. wietnie, bo po chwili mo -
na przykleja  materia  do pod o a, a i tak 
mamy czas na korekt  – stwierdza Marcin 
Marchewka, w a ciciel firmy LANGER OKNA, 
który na produktach marki TYTAN pracuje od 
kilkunastu lat. 

– Polecam dla monta ystów stolarki, g ównie 
do przyklejania ciep ych parapetów i innych 
materia ów ze styropianu i styroduru, wykle-
jania ta m okiennych do muru, wykonywa-
nia podmurowa , wype nie  mi dzy czony-
mi profilami itp. Rzeczywi cie to bardzo szybki 
i skuteczny klej, bo po kilku minutach sklejo-
nych materia ów praktycznie nie da o si  ode-
rwa . eby nie by o – próbowa o nas kilku! 
– mieje si  Marcin Marchewka. 

Stosowanie tego pianokleju znacznie przy-
spiesza wykonanie wszelkich prac remonto-
wo-budowlanych. TYTAN Professional osi -
ga chwyt pocz tkowy ju  po 60 sekundach, 
a pe ne utwardzenie po 24 godzinach. Szybki 
pianoklej uniwersalny 60 SEKUND wykazu-
je doskona  przyczepno  do typowych ma-
teria ów konstrukcyjnych, takich jak: mury 
z ceg y, pustaki, bloczki silikatowe, p yty 
G-K, p yty OSB, beton, tynki, a tak e drewno, 

metale, styropian, twarde PVC i sztywne pia-
ny PUR.

Zalety pianokleju 60 SEKUND: 
   b yskawiczny chwyt pocz tkowy – ju  po 

60 sekundach, 
   niski przyrost – stabilno  klejonych ele-

mentów, 
   du a si a klejenia do betonu – 500 kg/dm², 
   kotwienie mechaniczne po dwóch godzi-

nach, 
   wysoka wydajno  – 40 m.b.

Nasz nowy pianoklej TYTAN Professional 
60 SEKUND jest przede wszystkim wyj tko-
wo szybki. Dzi ki zastosowaniu nowoczesnej 
technologii TYTACK chwyt pocz tkowy uzy-
skujemy ju  po minucie od aplikacji. Jak dzia a
ta innowacyjna formu a? Trzeba na o y  klej 
na powierzchni  klejon , odczeka  60 sekund, 
przyklei  do drugiej powierzchni, i gotowe. 
– Technologia TYTACK powoduje te , e pia-
noklej nie przyrasta, tzn. e nie wybrzusza i nie 
deformuje przyklejanych elementów, a wi c jest 
bardzo wygodny i bezpieczny w u yciu – pod-
kre la ukasz Ma lanka, kierownik kategorii 
w firmie SELENA, producenta marki TYTAN 
Professional. 

60 SEKUND i chwyta
Tytan Professional szybki pianoklej uniwersalny

Nowy TYTAN Professional 60 SEKUND to pierwszy tak b yskawiczny pianoklej 
na rynku profesjonalnej chemii budowlanej. Zastosowana w nim nowoczesna 
technologia TYTACK gwarantuje chwyt pocz tkowy ju  po minucie od aplikacji 
oraz nisk  postekspansj , która zapewnia stabilno  klejonych elementów 
i zapobiega ich odkszta caniu.
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