PARAPHALT SUPER

TECHNISCHE FICHE

EIGENSCHAPPEN

•
•
•
•
•

Zwarte, elastisch blijvende lijm en voegpasta
Op basis van bitumen en SBS-elastomeren
Hecht op vrijwel alle bouwmaterialen
Hecht ook op vochtige ondergrond en zelfs onder water
Vormt een gladde en strakke huid en blijft flexibel

TOEPASSINGEN

•
•

Kleefmiddel voor bitumineuze ondergronden, roofing, dakrollen, isolatieplaten, tegels, etc.
Waterdichte afdichting van voegen, naden, dakrandaansluitingen, afvoeren, lichtkoepels, schoorstenen, enz.
Dichten van lekken, noodreparaties zelfs bij regenweer.
Opstoppen van barsten, scheuren en blaren op daken en goten in roofing of zink.

•
•

TECHNISCHE GEGEVENS
Basis

Bitumen, SBS-elastomeren en hars

Kleur

Zwart

Consistentie

Viskeuze pasta

Karakter

Elastisch

Vlampunt cc: ASTM D93

56°C (Pensky Martens)

Densiteit bij 20°C

± 1,3 g/ml

Vloei

Nihil

Vaste stof

± 88%

Verwerkingstemperatuur

+8°C - +30°C

Verbruik (voor het kleven)*

± 310 ml/m² (verhogen met 50% bij hoeken en dakranden)

Verbruik (voor het voegen)*

± 310 ml per 10 lopende meter (0,5 cm x 0,5 cm)

Houdbaarheid, in ongeopende verpakking
12 maanden
*Deze verbruiken zijn louter indicatief. U dient een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

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

VERWERKING
Aanbrengen
• Rechtstreeks en koud op alle zuivere, stof- en vetvrije materialen aanbrengen.
• Bij het aanbrengen op vochtige of natte ondergrond; de spuitmond op het oppervlak laten rusten (vooraf eerst een hechtproef nemen).
• Uitharding: afhankelijk van de atmosferische omstandigheden, de laagdikte en de porositeit van de substraten varieert de
uitharding van ca. 12 u tot enkele dagen.
• Na het toepassen is er vrijwel onmiddellijk voldoende kleefkracht om aan een geringe belasting te kunnen weerstaan.
• Maximale kleefkracht na volledige droging.
Reiniging: Gereedschap reinigen met terpentine (white spirit).

VEILIGHEID Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen op www.dl-chem.com.
BEPERKINGEN
•
•

Isolatieplaten moeten bestendig zijn tegen solventen. Polystyreenplaten kunnen aangetast worden. Compatibiliteit op
voorhand testen.
Kan vlekken veroorzaken op natuursteen.

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 welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
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