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PARACRYL PARAFILL

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of 
veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbe-
paalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

TECHNISCHE FICHE

EIGENSCHAPPEN
• Gebruiksklare, lichtgewicht reparatie- en afwerkingspasta 
• Op basis van speciale acrylaatpolymeren 
• Flexibel product
• Kan in één beweging worden aangebracht
• Krimpt of barst niet
• Overschilderbaar na enkele minuten, ideaal na ± 2 uur
• Kan na drogen (1 dag) worden opgeschuurd met fijn zandpapier
• Ftalaatvrij

TOEPASSINGEN
• Voor het vullen en uitvlakken van barsten, statische voegen en gaten met maximale 

breedte van 50 mm en maximale diepte van 50 mm.
• Heeft een bijzonder goede hechting op poreuze materialen zoals steen, beton, pleis-

ter, hout, metselwerk, gips enz.
• Moet ten minste twee maal worden overschilderd bij buitengebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS
Aard van de kit Speciale acrylaatpolymeren

Consistentie Smeerbare thixotrope pasta

Schuurbaar Na 1 dag

Krimp Nihil

Volumieke massadichtheid pot 0,45 g/ml

Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C 12 maanden

Open tijd 10 - 15 min

Verwerkingstemperatuur +5°C - +35°C

Temperatuurbestendigheid -20°C - +80°C

VERPAKKING EN KLEUR
25 kokers van 310 ml/doos - 48 dozen/pallet

Wit

6 emmers van 1 l/doos - 64 dozen/pallet

Wit

Emmer 5 l - 60 emmers/pallet

Wit

Emmer 10 l - 27 emmers/pallet

Wit

VERWERKING

Voorbereiding
Op een stofvrije en droge ondergrond aanbrengen.

Aanbrengen
• Emmer: Het product goed omroeren en vervolgens met een spatel in de opening drukken en gladstrijken. Indien te droog: één 

koffielepel water toevoegen per 250 ml Paracryl Parafill. Daarna weer omroeren tot de gewenste consistentie bekomen wordt.
• Koker: Het product met een spatel in de opening drukken en gladstrijken.
• Lagen van 4 tot 25 mm geven de beste resultaten.
• Maximale breedte van 50 mm en maximale diepte van 50 mm.
• Grotere scheuren moeten opgevuld worden in meerdere keren met één dag tussenpauze. 
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* Information sur le niveau 
d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de tox-
icité par inhalation, sur une 
échelle de classe allant de 
A+ (très faibles émissions) 
à C (fortes émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of 
veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbe-
paalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Afwerking
Afwerken met een nat plamuurmes.

Reiniging
Gereedschap met water reinigen vóór het opdrogen.

Reparatiemogelijkheden
Met hetzelfde product.

VEILIGHEID
Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

BEPERKINGEN
Mag niet gebruikt worden op kunststof- en metaaloppervlakken alsook op permanent vochtige ondergronden.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN
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