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OPIS 
 
PARAFIX je plasto-elastický, neutrálny tesniaci tmel na 
základe polymérov a rozpúšťadiel. Prípravok veľmi 
dobre odoláva starnutiu.  
PARAFIX sa vyznačuje vysokou priľnavosťou (bez 
podkladu) na väčšinu materiálov používaných 
v stavebníctve a priemysle, ako aj na bitúmenové 
materiály, zinok, PVC, olovo, oceľ, nerez, tehly, drevo, 
atď. 
PARAFIX tak isto dobre drží na vlhkých neporéznych 
povrchoch. PARAFIX sa vyznačuje vysokou 
odolnosťou proti vode, detergentom a zásaditým 
(alkalickým) látkam.  
 

APLIKÁCIA 
 
PARAFIX možno použiť na opravy: 
- strešnej krytiny,  vodovodné trubky, rímsy 
- tesnenie trubiek z PVC  
- praskliny a spoje v dreve  
- staré spoje vyplnené polybuténovým tmelom  
  (PARAMASTIC) 
- vodotesné spoje alebo lepené strešné krytiny  
PARAFIX možno tiež použiť ako tesnenie pre spoje 
s len nízkou mierou pohyblivosti. Povrch zostáva mierne 
lepkavý. 
 

ROZMERY SPOJOV 
 

Šírka spoja Hĺbka spoja prípustný 
rozdiel 

5 mm 5 mm ± 1 mm 
7,5 mm 7,5 mm ± 1 mm 
10mm 8 mm ± 2 mm 

 
TEPLOTA SPRACOVANIA 

 
Medzi +5 °C a  + 35°C 
 

POVRCHY 
 
Všetky povrchy musia byť suché, čisté a bez  prachu a 
mastnôt. Ak je povrch porézny alebo vlhko-porézny, 
použite PODKLAD PARAFIX. 
 

PODKLADY 
 
 Farba Doba schnutia 
Neporézne povrchy: bez 
podkladu 

- - 

Veľmi porézne povrchy: 
podklad PARAFIX 

priehľadná 60 min 

 
 

NÁRADIE 
 
Podľa potreby  DL100 alebo iné náradie.  
 
 

ČISTENIE 
 
Pomocou  MEK alebo etylacetátu 
 

FARBY 
 
Priehľadná, čierna. Iné farby na požiadanie (ak vieme  
presné množstvo). 
 

OBMEDZENIA 
 
Prípravok neodoláva nezriedeným organickým 
rozpúšťadlám. 
Pri námahe môže zapríčiniť na polyakrylátových 
doskách môže zapríčiniť praskliny. (odporúčame použiť 
PARASILIC PL) 
 

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

BALENIE 
 
25 kartuší po 310 ml / krabicu  
 

PRETIERATEĽNOSŤ FARBOU 
 
PARAFIX  možno pretierať väčšinou náterov (dávajte si 
pozor na rozdiely v pružnosti, radšej urobte niekoľko 
testov). 
 

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 
 
Prípravok je vysoko horľavý. Počas aplikácie dbajte na 
dostatočné vetranie pracovného priestoru. Pri práci 
nefajčite. Zabráňte dlhšiemu kontaktu s pokožkou.  V 
prípade zasiahnutia očí prípravkom, oči vypláchnite 
okamžite väčším množstvom vody a vyhľadajte lekársku 
pomoc. Až do vytvrdnutia PARAFIXu zabráňte jeho 
kontaktu s potravinami. Zabráňte teplotám nad 60°C 
 
Pozri náš bezpečnostný dátový list.
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VLASTNOSTI 
 

Nevulkanizovaný tmel   

Základ  Akrylový tmel  

Spôsob vulkanizácie vyparujúce sa rozpúšťadlo  
Čas do vytvorenia povrchovej blany (23 °C en 50% 
R.H.) 

30min 

Rýchlosť vulkanizácie (23 °C en 50% R.H.) 0.5 až 1 mm/24 hod 
Hustota (ISO 1183) 1.10 cm³ 

Vulkanizovaný tmel  

Tvrdosť A podľa Shora 15 
Teplotná odolnosť - 20°C / + 75°C 

 
 
 
 

                                         
 
 


