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OPIS PRODUKTU 
 
PARAHEAT 1000 je jednozlo�kový, pripravený tmel 

s dobrou odolnos�ou voèi vysokým teplotám. 

PARAHEAT 1000 sa vyznaèuje dobrou pri¾navos�ou 

ku kovovým, tehlovým a betónovým povrchom. Mô�e 

na natiera�. 
PARAHEAT 1000 je �peciálne vyvinutý pre 

nepretr�ite opravované a tmelené po�kodenia spojov a 

�trbiny v kozuboch, rúrach a komínoch. Odolnos� voèi 

horúèave do 1000°C. 
PARAHEAT 1000 sa mô�e pou�i� aj na opravu 

výfukov vozidiel. 
Hlavné pou�itie: Trvalá oprava a tesnenie spojov, trhlín 

a �trbín v kozuboch, rúrach a komínoch. Oprava 

výfukových systémov vozidiel.  
 

FARBY 
 
Pravidelne vyrábané v Off White 
Ïal�ie farby sú k dispozícii pri objednaní stanoveného 

minimálneho mno�stva.. 
 

POVRCHY 
 
V�etky povrchy musia by� èisté, nepo�kodené a bez 

mastnôt. V�etky spoje oèistite od prachu, �piny, 

výkvetu cementu, starých tmelov a iných zneèistení, 

ktoré by mohli oslabi� pri¾navos�. Kovové povrchy sa 

musia oèisti� a odmasti� rozpú��adlom (napr. 

metylalkohol), naolejovanou alebo èistou handrou. Na 

tehle a betóne pred nanesením z¾ahka navlhèite povrch. 
Poznámka: V prípade pou�ívania rozpú��adla 

zabezpeète riadne vetranie. Zabráòte zahriatiu, iskrám a 

otvorenému ohòu. Dodr�ujte v�etky upozornenia 

uvedené na nádobe s rozpú��adlom.. 
 
 
 
 

PODKLADY 
 
Keï sa pou�íva s najbe�nej�ími stavebnými substrátmi, 

základ nie je potrebný. 
 

KONEÈNÁ ÚPRAVA 
 
Spoj sa musí upravi� v priebehu 5 minút od nanesenia, 

aby sa zabezpeèil dobrý kontakt medzi tmelom a 

substrátom. Upravenie tmelu dá jemný, profesionálny 

vzh¾ad.. 
 

ÈISTENIE 
 
Nevytvrdnutí materiál sa mô�e zotrie� vlhkou handrou. 

Vytvrdnutý materiál sa mô�e opatrne odstráni� 

obrúsením alebo iným mechanickým prostriedkom.. 
 

OBMEDZENIA 
 
Nedoporuèuje sa pou�íva� v systéme ústredného  

kúrenia alebo plynových in�taláciách Iba na vnútorné 

pou�itie. 
 

 BALENIE 
  
25 kartu�í x 310 ml 
 

BEZPEÈNOS� 
 
Obsahuje sodík. Skladujte mimo dosahu detí. Zabráòte 

opakovanému alebo dlhodobému kontaktu s poko�kou 

a oèami, hlavne s po�kriabanou alebo porezanou 

poko�kou. Zabráòte vdýchnutiu. Okam�ite po pou�ití si 

umyte ruky väè�ím mno�stvom vody. 
 
 
 

 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
 
Vzh¾ad Odvzdu�nená jemná pasta 
Pokles �iaden 
Strata na objeme    cca  21% 
Natieranie �iadne 
Odolnos� voèi zahriatiu    do 1000°C 
Odolnos� voèi UV �iareniu vynikajúca 
Pohyblivos� spoja cca  3% 
Tvrdos� A pod¾a Shora 90 po vytvrdnutí 
Bod varu 100 °C 
pH 8-10 
Skladovanie 9 mesiacov od dátumu výroby, ak je prípravok 

skladovaný pri teplote  5°C a� 23°C. Zabráòte 
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zamrznutiu prípravku. 
 
 
 


