PARAHEAT

TECHNISCHE FICHE

EIGENSCHAPPEN
•
•
•

1-component gebruiksklare kit
Is na het uitharden bestand tegen temperaturen tot 1250°C
Kan na het uitharden worden overschilderd

TOEPASSINGEN
•

Is uitermate geschikt voor het repareren, afdichten en opvullen van voegen, barsten
en openingen rond open haarden, kachels, ovens en schoorstenen.
Heeft een goede hechting op metaal, baksteen en beton. Het gebruik van een primer
is niet nodig.
Enkel binnenshuis te gebruiken.

•
•

TECHNISCHE GEGEVENS
Uitzicht

Pasta

Verwerkingstemperatuur

+5°C en +40°C

Velvorming (23°C en 50% R.V.)

30 min.

Krimp

<15%

Densiteit

1,9 g/cm³

Shore A hardheid: ISO 868

90

Maximale toelaatbare vervorming: conform ISO 11600

3%

Temperatuurbestendigheid

Tot 1250°C

Ph

10

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

Min. 9 maanden

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

VERWERKING
Voorbereiding: Alle oppervlakken dienen droog, zuiver en vetvrij te zijn. Metalen oppervlakken moeten zorgvuldig worden
ontvet met Parasilico Cleaner (nodige veiligheidsmaatregelen in acht nemen).
Aanbrengen: Met een pistool, hand- of luchtbediend. De vorm van de dichting is zeer belangrijk. Dunne lagen vermijden.
Afwerking: Om een goede kleefkracht te bekomen, aandrukken en afstrijken met een zeepoplossing binnen de 5 minuten.
Reiniging: Niet uitgehard materiaal kan worden verwijderd met een vochtige doek. Uitgehard materiaal dient mechanisch te
worden verwijderd.

VEILIGHEID Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.
BEPERKINGEN
•
•
•

Niet gebruiken voor cv-installaties en gasleidingen.
Enkel voor binnentoepassingen.
Toepassing bij elektrische apparaten kan gevaarlijk zijn (i.v.m. de geleidbaarheid van het product).

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN

* Information sur le
niveau d’émission
de
substances
volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque
de toxicité par
inhalation,
sur
une échelle de
classe allant de
A+ (très faibles
émissions) à C
(fortes émissions).

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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