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OPIS PRODUKTU

ČISTENIE

PARAMASTIC je polybuténový tesniaci tmel
v jednom balení – s vynikajúcou odolnosťou proti
zvetrávaniu.

Bielym liehom alebo toluénom.

FARBY

POUŽITIE

krémová, šedá, hnedá, čierna

Tesnenie spájacích spojov v stavebníctve, okolo dverí a
rámov a pod. Paramastic možno použiť na všetky spoje,
ktoré sa vyznačujú nízkou mierou predĺženia
(rozpínania).

OBMEDZENIA
Minimálne rozmery spojov 10x10 mm.

SKLADOVATEĽNOSŤ

TEPLOTA SPRACOVANIA

6 mesiacov, ak je prípravok skladovaný v pôvodnom
balení v chladnom a suchom prostredí.

Medzi +5 °C a +35°C.

POVRCHY

BALENIE

Všetky povrchy musia byť suché, čisté a bez prachu a
mastnôt. Ak je to potrebné, povrch odmastite pomocou
čistiaceho prípravku Top Cleaner, MEK, alkoholu
alebo etanolu. Ak je to potrebné, použite podklad.
Odporúčame vykonať skúšku priľnavosti – aby sme sa
ubezpečili, že prípravok je na dané použitie skutočne
vhodný.

NÁRADIE
Podľa potreby DL100 alebo iné náradie.

V kartušiach po 310 ml, 25 ks na jednu krabicu

BEZPEČNOSŤ
Prípravok skladujte mimo dosahu detí. Používajte
ochranné oblečenie. Na mieste práce zabezpečte dobrý
odvod výparov/vetranie. Obal udržiavajte tesne
uzatvorený. Prípravok chráňte pred zápalnými
zdrojmi/iskrami.
V prípade zasiahnutia očí prípravkom, oči vypláchnite
okamžite väčším množstvom vody po dobu 15tich minút.
V prípade kontaktu s pokožkou : pokožku opláchnite
veľkým množstvom vody (15 min) – je možné použiť aj
mydlo. Informujte sa v našom bezpečnostnom liste.

VLASTNOSTI
Druh tesnenia
Spôsob vulkanizácie
Rýchlosť vulkanizácie (23 °C en 50 % R.H.)
Hustota (ISO 1183)
Teplotná odolnosť
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Polybutén
Vulkanizácia pôsobením vzdušnej vlhkosti
do 24 hodín
1,63 g/ml
-20°C - + 80°C

Údaje na tomto liste sa opierajú o posledné laboratórne údaje. Technické vlastnosti môžu byť zmenené alebo upravené. V prípade
neúplnosti nenesieme žiadnu zodpovednosť. Pred použitím produktu odporúčame si overiť vhodnosť jeho použitia. Platia naše
všeobecné predajné podmienky. Táto verzia nahradzuje všetky predchádzajúce.
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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. Wij raden aan, voor het gebruik, zich ervan te
verzekeren, dat het product geschikt is voor zijn doel. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.

