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Údaje na tomto liste sa opierajú o posledné laboratórne údaje. Technické vlastnosti môžu byt zmenené alebo upravené. V prípade 
neúplnosti nenesieme žiadnu zodpovednosť. Pred použitím produktu odporúčame overiť si vhodnosť jeho použitia. Platia naše 
všeobecné predajné podmienky.  
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OPIS PRODUKTU 

 
PARAPREN je výplňový tmel s bezprostrednou 
priľnavosťou na väčšinu materiálov bez použitia klincov 
alebo skrutiek.  Je ideálny na interiéry ako aj exteriéry – 
na poréznom ako aj neporéznom podklade. Výplňový 
účinok znamená, že prípravok možno použiť aj na 
nerovných povrchoch (8 mm) 
 

OBLASTI POUŽITIA 
 
PARAPREN nanášajte v paralelných „červíkoch“ ∅5 
mm  s maximálne 10 cm priestorom medzi nimi. Časť 
odstráňte z toho druhého povrchu a počkajte niekoľko 
minút, aby mohli výpary uniknúť. (5’ až 8’ pre ľahšie 
produkty a 8’ až 15’ pre ťažšie produkty, eventuálne až 
30’) – lepenú časť potom umiestnite na svoje mieste 
a veľmi silne pritlačte. Povrchy nanášajte správnym 
spôsobom, lebo lepiaci účinok je vlastne okamžitý. 
PARAPREN poskytuje odpor proti poklesnutiu.  Ale ak 
sa spájajú ťažké časti, tak odporúčame tieto počas doby 
schnutia podoprieť. Prípravok je kompatibilný so 
silikónmi a vodoodpudzujúcimi akrylovými gitmi. Za 
istých okolností je prípravok pretierateľný farbou. 
 
 
 
 
 
 

POVRCHY 
 
Povrchy musia byť suché a čisté. 
 

DOBA SCHNUTIA 
 
Priama lepiaca sila: 90% nach 9 až 12 hod, 
100% po 48 hod. 
 

TEPLOTA SPRACOVANIA 
 
+10° až +30 °C. 
 

BALENIE 
 
25 kartuší po 310 ml. 
 

SKLADOVATEĽNOSŤ 
 
Minimálne 12 mesiacov v pôvodnom balení pri teplote 
medzi 15 °C a 20 °C. 
 

BEZPEČNOSŤ 
 
Pozri náš bezpečnostný list. Pred použitím odporúčame, 
aby ste si overili, či je prípravok je na dané použitie 
skutočne vhodný 
 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 

 
Doba schnutia  59% 

Hustota 1,16 
Obsah As  (450 °C) 33% 
Viskozita PASTA 250000 cps 
Pevnosť v ťahu u dreva : Drevo : 20 °C 
                                                     60 °C 
                                                     80 °C 
                                                   120 °C 

28,5 kg/cm2 
12,5 kg/cm2 
8,5 kg/cm2 
6,0 kg/cm2 

Maximálny odpor po zglejení    45 kg/cm2 
Odolnosť voči UV žiareniu priemerná 
Absorpcia vody žiadna 
Tvorba povrchovej blany 5 min 
Pretierateľnosť farbou Áno 
Horľavosť Áno 

 
 
 


