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OPIS 

 
PARACRYL je akrylový tesniaci tmel v jednom 
balíčku, ktorý zostáva trvale pružný a vyznačuje sa 
vysokou odolnosťou proti starnutiu a rôznym teplotám. 
 

APLIKÁCIA 
 
Prípravok zabezpečuje okamžitú priľnavosť na všetky  
čisté a suché povrchy. Pri jeho zriedení vodou, možno 
prípravok použiť tiež ako podklad ( 2/3 vody, 1/3  
PARACRYLu). 
PARACRYL možno použiť na všetky porézne 
povrchy ako sú tehly, betón, drevo, atď. 
PARACRYL možno tiež aplikovať na spoje medzi 
oknami, stenami, dvermi, okennými rímsami atď. 
Vhodný na spoje so strednou mierou pohybu 
(maximum 15%). 
 

TEPLOTA SPRACOVANIA 
 
Medzi +5°C a +35°C. 
 

POVRCHY 
 
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. 
 

CLEANING 
 
Pred uschnutím vodou. 
 
 
 
 
 
 

FARBY 
 
Biela, bronze, šedá, hnedá, dubová. Priehľadná verzia - 
pozri  transcryl. 
 

OBMEDZENIA 
 
PARACRYL nemožno použiť na spoje, ktoré sú stále 
vystavené vode. Prípravok chráňte pred mrazom. 
Nepoužívajte prípravok ako sklenársky tmel. 
 

SKLADOVATEĽNOSŤ 
 
12 mesiacov, ak je prípravok skladovaný v pôvodnom 
neotvorenom balení v chladnom a suchom prostredí. 
 

BALENIE 
 
25 kartuší po 310 ml / krabicu  
 

SPÔSOB NANÁŠANIA 
 
PARACRYL vulkanizuje odparovaním vody. Pokiaľ je  
90%  spojov vulkanizovaných – je maximálny možný 
pohyb 5%. 
 
 

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) a vyhľadajte lekársku 
pomoc. V prípade nehody alebo pocitu nevoľnosti – tiež 
vyhľadajte lekársku pomoc. Informujte sa v našom 
bezpečnostnom liste 
 
 

TECHNICKÉ OSVEDČENIE 
 
Société Nationale du Joint Français: SNJF code 75. 
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VLASTNOSTI 
 

Nevulkanizovaný tmel   

Základ  Akrylový tmel  

Spôsob vulkanizácie Vyparovanie  H2O 
Čas do vytvorenia povrchovej blany (23 °C en 50% 
R.H.) 

95 min 

Rýchlosť vulkanizácie (23 °C en 50% R.H.) 0.5 mm/deň 
Hustota (ISO 1183) 1.68 

Vulkanizovaný tmel  

Tvrdosť A podľa Shora      (ISO 868) 15 
Dopruženie (ISO 7389) < 50% 
Deformačná schopnosť 15% 
Modul pri  100 % predĺžení (ISO 8340) 0,08 N/mm²  
% predĺženie v momente roztrhnutia (ISO 8339) > 250 %  
Teplotná odolnosť -30°C / + 80°C 
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