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

 
OPIS   PRODUKTU 

 
PARAPHALT je rozpúšťadlový plasticko-elastický 
tesniaci tmel na lepenie a opravy povrchov.  Produkt sa 
vyznačuje výbornou priľnavosťou na väčšinu stavebných 
materiálov ako sú tehly, betón, olovo, zinok, dlaždice, 
izolačné platne, isté druhy plastov a pod. ... 
PARAPHALT sa vyznačuje okamžitou priľnavosťou 
dokonca aj na mokré či ponorené povrchy. Po vytvrdnutí 
sa vytvorí trvale pružná masa..                        
 

POUŽITIE 
 
Vodotesné tesnenie spojov, švov, strieškových plotov, 
svetlíkov, vetracích potrubí, odkvapov... a pod.  
- Lepidlo na syntetické materiály: PARAPHALT  

dobre odoláva ohňu a deformáciám. 
- Lepidlo na izolačné platne. PARAPHALT 

nespôsobuje koróziu izolačného materiálu. 
Na hrebeň strechy možno použiť PARAPHALT 
namiesto mechanického spoja. Na vypĺňanie 
netesností a núdzové opravy na hrebeňoch striech 

- Lepidlo na obkladačky, betón, gumu a pod. 
- Opravy  ochranných vrstiev pod autami, 

karavanmi a pod.  
- Na tesnenie drevených lodí a člnov  
- Materiál si zachováva svoje vlastnosti v teplotnom 

rozmedzí medzi –35°C až 110°C, v závislosti od  
stupňa zaťaženia.  

 
TEPLOTA SPRACOVANIA        

 
Medzi +3°C a +35°C. 
 

POVRCHY 
 
Všetky povrchy musia byť suché, čisté a bez  prachu a 
mastnôt. Na vlhkých povrchoch pritlačte ústie (trysky) 
na podklad a aplikujte tesnenie (v tomto prípade 
odporúčame vykonať skúšku priľnavosti). Dôležité je, 
aby ústie bolo čisté a aby bol otvor dostatočne veľký. 
Na dosiahnutie dokonalej priľnavosti je medzi 
povrchom a vrchom ústia prípustný maximálny odstup 
3 mm. 
 
 
 

NÁSTROJE                         
 
Podľa potreby  DL100 alebo iné náradie. 
 

ČISTENIE                          
 

Mechanicky pomocou noža, terpentínom alebo 
xylénom.   
 
 

FARBA                
 
Čierna. 
 

OBMEDZENIA 
 
PARAPHALT nemožno pretierať farbou na 
rozpúšťadlovej báze. Možno ho použiť len na syntetické 
materiály neobsahujúcich zmäkčovadlá. 
Kompatibilita s lisovaným polystyrénom je rôzna.  
Prípravok  PARAPHALT sa musí naniesť na povrch 
a nikdy nie na polystyrén. Kontakt s minerálnymi olejmi 
má na produkt zmäkčovací účinok. 
 

CHARAKTERISTIKA 
 
- Produkt možno použiť okamžite po jeho rozbalení.  
- Prípravok  zabezpečuje okamžité a stále priľnutie na 

všetky bežné stavebné materiály – tiež vlhké 
povrchy (aj pod vodou). 

- Prípravok možno aplikovať aj vo vlhkých 
podmienkach. 

- PARAPHALT je tixotrofný a preto nesteká, 
nerozlieva sa a „neťahá nite“. 

- Netreba používať podkladový náter.   
- Neobsahuje azbest. 
- Po spracovaní a vulkanizácii ostáva produkt 

stabilný. 
- Odoláva vlhkosti. 
- Hospodárne použitie.  
- Vznietivý  
- Vyznačuje sa vysokým izolačným účinkom 
- Prípravok chráni povrch proti korózii a vlhkosti 
 

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

BALENIE 
 
25 kartuší po  310 ml v jednej krabici.  
 

NANÁŠANIE 
 
Na dosiahnutie dokonalej priľnavosti je medzi 
povrchom a vrchnou časťou kartuše prípustný 
maximálny odstup 3 mm. PARAPHALT je potrebné 
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aplikovať v prúžkoch alebo bodkách, aby sa dobre 
odparovalo rozpúšťadlo.  
 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
 

Prípravok obsahuje trichlóretylén a je nebezpečný. Pri 
jeho požívaní v uzavretých priestoroch je potrebné zaistiť 
dobré vetranie.  
Pozrite si náš bezpečnostný list.  
 
 
 

VLASTNOSTI 
  
Základ Bitúmen     
Systém tvrdnutia neutrálny, prirodzené tvrdnutie 
Charakter                                                                   plasticko – elastický                                                                     
Pretvarovanie povrchovej blany 30 min. 
Vytvrdnutie povrchovej blany (23°C a 50 % r.v..) 1 deň – 1 týždeň 
Hustota  (podľa ISO 1183)                                             1.32 g/ml 

 
 
 
 

                                                


