Gwarancja na spoinę – 15 lat
Selena SA (zwany dalej jako „Gwarant”) udziela gwarancji na następujące materiały:
Tytan Professional Idealna Łazienka silikon sanitarny neutralny

Gwarant zapewnia zachowanie cech trwałości i funkcjonalności silikonu Tytan Professional Idealna
Łazienka, przez okres Gwarancji, na zasadach określonych poniżej.
Warunki gwarancji:
1. Gwarant udziela gwarancji na 15 lat na zakupiony silikon licząc od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje wady fizyczne silikonu Tytan Professional Idealna Łazienka ujawnione w
okresie gwarancyjnym i wynikłe z przyczyny tkwiącej w silikonie („Wady”).
3. Gwarancja dotyczy spoiny wykonanej silikonem Tytan Professional Idealna Łazienka (dalej
„Spoina”), czyli produktu po utwardzeniu, który został zaaplikowany zgodnie z wytycznymi podanymi
w Sposobie Użycia (Załącznik 1). Wytyczne rekomendowane przez producenta można również
znaleźć w Karcie Technicznej Produktu umieszczonej na stronie www.tytan.pl
4. W przypadku ujawnienia Wady, Uprawniony z gwarancji winien niezwłocznie, w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia Wady, powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę składając
pisemne zawiadomienie o Wadzie („Reklamacja”).
5. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym i uznane przez Gwaranta w ramach poniżej opisanej
procedury gwarancyjnej, stanowią podstawę do otrzymania zwrotu ceny silikonu objętego Gwarancją
lub otrzymania nowego silikonu w zamian za silikon Tytan Professional Idealna Łazienka objęty
Gwarancją z zastrzeżeniem pkt 9.
6. Warunkiem rozpatrzenia Reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu silikon Tytan Professional
Idealna Łazienka objętego Gwarancją oraz dokumentu gwarancji.
7. Niezwłocznie po otrzymaniu Reklamacji Sprzedawca przekaże ją Gwarantowi, który podejmie
decyzję w sprawie Reklamacji.
8. Gwarant poinformuje Uprawnionego z gwarancji o sposobie jej rozpatrzenia w ciągu 21 dni
roboczych od otrzymania Reklamacji od Sprzedawcy.
9. W przypadku, gdy Reklamacja okaże się zasadna Gwarant za pośrednictwem Sprzedawcy dokona
uprawnionemu z gwarancji zwrotu ceny zakupu silikonu Tytan Professional Idealna Łazienka objętego
Gwarancją lub wyda nowy silikon w zamian za silikon objęty Gwarancją – wybór w tym zakresie
należy do Gwaranta.
Gwarancja na sprzedany silikon nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego
wynikającego z niezgodności towaru z umową.

Gwarancja nie obejmuje normalnego, eksploatacyjnego zużycia Materiału.
GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:
1. Uszkodzenia i Wady powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania Materiału.
2. Wady powstałe przy niezachowaniu warunków określonych w kartach technicznych produktów.

3. Wady powstałe wskutek niezachowania odpowiednich norm budowlanych oraz zasad sztuki
budowlanej.
4. Wady powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji Materiału.
5. Wady powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych.

6. Wady powstałe na skutek zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej.
UWAGA! Detergenty wymywają środki biobójcze zawarte w silikonie. W związku z tym zbyt częste
mycie środkami czyszczącymi oraz środkami powierzchniowo czynnymi spoiny może obniżyć
odporność silikonu na powstawanie pleśni.

Załącznik 1

SPOSÓB UŻYCIA
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
• łączone powierzchnie wyrównać i dokładnie oczyścić (usunąć kurz, rdzę, pozostałości starego
uszczelniacza lub farb, smarów i olejów oraz innych zanieczyszczeń),
• powierzchnię należy odtłuścić przy pomocy acetonu lub etanolu (szkło, glazura, metale albo
detergentu (tworzywa sztuczne).
PROJEKTOWANIE ZŁĄCZA
• minimalny kontakt z powierzchnią uszczelnianą powinien wynosić 4 mm, zalecany 6 mm,
• wymiary spoiny: szerokość spoiny powinna być co najmniej 4 razy większa niż przewidywany ruch
spoiny,
• głębokość powinna być dobrana w zależności od szerokości spoiny, zgodnie z poniższą tabelą
(wartości w mm):
SZEROKOŚĆ
GŁĘBOKOŚĆ

5/6
5

7/9
6

10/12
7

12/15
8

• w przypadku spoin o szerokości powyżej 12 mm stosunek szerokości do głębokości powinien
mieścić się w granicach 2:1, przy czym głębokość układania uszczelniacza w spoinie nie powinna
przekraczać 12 mm,
• w przypadku głębszych spoin oraz tam gdzie jest to konieczne zastosować elastyczne wypełnienie
stałe (np. sznur dylatacyjny), przy czym minimalna grubość warstwy uszczelniacza nad wypełnieniem
stałym powinna wynosić 6 mm,
• w złączach ruchomych należy unikać trójstronnego przylegania szczeliwa do powierzchni, gdyż
może to doprowadzić do jego uszkodzenia. W tym celu należy użyć taśmy dylatacyjnej lub sznura
dylatacyjnego, umożliwi to prawidłową pracę uszczelniacza ze złączem,
• w przypadku braku dostępności sznura dylatacyjnego, można użyć zamiast niego piany
poliuretanowej.

APLIKACJA USZCZELNIACZA
• silikon układamy za pomocą wyciskaczy mechanicznych lub pneumatycznych z kartuszy 280 ml, folii
600 ml lub ręcznie z tubek 20 ml,
• wylot z kartusza odciąć powyżej gwintu i wkręcić na niego końcówkę aplikacyjną, przyciętą pod
odpowiednim kątem na szerokość spoiny,
• dokładnie wypełnić szczelinę w celu zapewnienia ciągłego przylegania silikonu do uszczelnianej
powierzchni,
• w celu uniknięcia zabrudzenia okolic szczeliny oraz utrzymania równej linii zastosować taśmę
malarską TYTAN Professional, którą należy usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki silikonu.
Spoiny należy wygładzić kostką TYTAN Professional do rozprowadzania silikonu, szpatułką, palcem
lub szmatką zamoczoną dla zmniejszenia przyczepności w roztworze wody z bezbarwnym
detergentem.
ZAKOŃCZENIE PRACY
• nadmiar nieutwardzonego silikonu z rąk, narzędzi i zabrudzonych powierzchni należy usunąć
ręcznikiem papierowym przed jego utwardzeniem,
• po utwardzeniu silikon z rąk należy usunąć wodą z mydłem, a z narzędzi w sposób mechaniczny lub
za pomocą środka do usuwania silikonów – Tytan Professional Remover.

