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FT – FICHA TÉCNICA 

TYTAN PROFISSIONAL 1 STANDARD  

Data da última revisão: 05/05/2020 
 

1 - É um aditivo impermeabilizante à base de silicatos que ao entrar em contato com o cimento 
da estrutura no momento da hidratação forma cristais permanentes, que entopem os poros da 
estrutura impedindo a penetração da água de maneira irreversível, promovendo 
impermeabilidade ao revestimento. 
 
2 – USOS 

• Subsolos, fundações, baldrames, túneis e galerias; 

• Reservatórios, caixas d´água e piscinas; 

• Argamassas de revestimentos e rejuntamentos (interno e externo); 

 

3 - BENEFÍCIOS: 
 

• Fácil de preparar, simples mistura; 

• Proporciona impermeabilidade em argamassas ou concretos sem alterar as 
características mecânicas; 

• Não altera os tempos de pega das argamassas; 

• Possui efeito prolongado; 

• Ideal para compor argamassas sujeitas a contato intenso com água; 

 

4 - DADOS TÉCNICOS 
 

Densidade 1,01 gramas/cm³ 

Rendimento (por saco de 
cimento - 50 Kg  

1,75 a 2,00 Litros 

Cores Incolor 

pH 9,8 a 10,2 

Viscosidade (Ford 4 – 25°C) 11 segundos 

Embalagens padrão 1 L / 3,6 L / 18 L / 200 L 

 
 
5 - INSTRUÇÕES DE USO: 
 

O Tytan Professional 1 Standard  é um produto de fácil manuseio, preparo, mistura e aplicação. 
Não exige mão-de-obra especializada. Recomenda-se o uso de 1,75 litros a 2,00 litros de Tytan 
Professional 1 Standard, por saco de cimento (50 Kg) utilizado no traço. Segue abaixo alguns 
traços sugestivos: 

Traço (sugestivo) Cimento Cal Areia 

Reboco(*) 1 2 8 
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Chapisco(*) 1 0 2 

Alicerces 1 0 3 

Subsolos 1 0 2,5 

Tuneis 1 0 2,5 

(*): para estas aplicações verificar os aditivos sugeridos em nosso catálogo de produtos OBS: 
As quantidades sugeridas estão descriminadas em partes quantitativas. 

 
 
      6 - INFORMAÇÕES DE ARMAZENAMENTO 

 
Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso; Nunca reutilizar a           
embalagem para outra finalidade; Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, 
ventilado e longe de fontes de calor; Manter fora do alcance das crianças e animais 
 
7 - INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 
 
É recomendável o uso de EPI’s   (máscaras, óculos e luvas); Em caso de contato com a pele e 
olhos, lave com água potável e corrente   por 15 minutos; Se ingerido, não provoque vômito, 
consulte imediatamente um médico levando a  embalagem; Para maiores informações consulte o 
nosso Departamento Técnico; 
 
 
 
Com a publicação desta Folha de Dados Técnicos, as edições anteriores não são mais válidas. 

 
As informações contidas aqui são oferecidas de boa-fé baseadas em pesquisas feitas pela 
Selena e são consideradas exatas. Porém, pelo motivo de que as condições e métodos de uso 
de nossos produtos estão além de nosso controle, estas informações não devem ser usadas em 
substituição aos testes feitos pelo consumidor para assegurar que os produtos Selena são 
completamente satisfatórios para o uso suas aplicações específicas. A única garantia dada por 
Selena é que o produto atenderá suas especificações atuais de venda. A única medida 
remediadora para a quebra de tal garantia está limitada ao reembolso do preço do produto ou do 
próprio produto, que se mostre diferente do que é garantido. Selena Co. S.A. especificamente se 
exime de qualquer outra garantia expressa ou implícita para algum propósito particular ou 
comercialização. Selena se exime de qualquer responsabilidade por qualquer dano incidente ou 
consequente. Sugestões de uso não serão tomadas como indução para infringir qualquer 
patente. 
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