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PARAFIX

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
• Kit zonder vulmiddelen o.b.v. polyacrylaat polymeren en oplosmiddelen
• Plasto-elastisch
• Kleeft zonder primer op de meeste in de bouw en industrie voorkomende materialen. 

Ook op bitumineuze materialen, zink, PVC, lood, staal, inox, baksteen, hout, enz.
• Kleeft zelfs op vochtige niet poreuze oppervlakken
• Bezit een grote weerstand tegen veroudering
• Is waterbestendig en biedt weerstand tegen synthetische wasmiddelen en alkalische 

stoffen.
• Het oppervlak blijft licht klevend.

TOEPASSINGEN
• Is vooral aangewezen voor het herstellen van:

 - dakbedekkingen, waterafvoerpijpen, kroonlijsten
 - dichtingen in PVC buizen
 - barsten in hout
 - oude voegen van polybuteenmastiek (Paramastic)
 - waterdichte voegen of gelijmde dakbedekkingen

TECHNISCHE GEGEVENS
Niet uitgeharde kit

Aard van de kit Acrylaat

Viscositeit Pasteus

Uithardingsysteem Verdampen solvent

Velvorming (23°C en 50% R.V.) 30 min

Uithardingssnelheid (23°C en 50% R.V.) 0,5 - 1 mm/24u

Densiteit: ISO 1183 1,04 g/ml

Verwerkingstemperatuur +5°C - +40°C

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

Min. 12 maanden

Uitgeharde kit

Shore A hardheid: ISO 868 15

Temperatuurbestendigheid -20°C - +75°C

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

Transparant

VERWERKING
Voorbereiding
De ondergrond moet bij voorkeur stof-en vetvrij zijn. 

Afwerking
Indien gewenst, gladstrijken met DL 100 of afstrijkrubber

Reiniging
Met MEK of ethylacetaat. 

Overschilderbaarheid
Parafix kan overschilderd worden met water- en solventverven.
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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.

VEILIGHEID
Gelieve onze veiligheidsfiche te raadplegen.

BEPERKINGEN
• Bezit geen weerstand tegen onverdunde organische oplosmiddelen.
• Kan stress-cracking op polyacrylaat platen veroorzaken (Parasilico PL is aanbevolen).
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