PARACRYL DECO

TECHNISCHE FICHE

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•

Plasto-elastische, één component acrylaatvoegkit
Gemakkelijk verwerkbaar
Vlug overschilderbaar: “wet on wet”
De verf, waarmee de voeg overschilderd wordt, craqueleert niet
Matte verf blijft mat
Ftalaatvrij

TOEPASSINGEN
•

•

Speciaal ontwikkeld voor het afdichten en vullen van voegen met geringe beweging:
-- Voegen, naden en kieren bij deur- en raamkozijnen, vensterbanken, trappen,
plinten, wanden, plafonds, gipsplaten.
-- Afdichten van scheuren en barsten in muren. Door zijn formulatie uitstekend
geschikt voor het afdichten van fijne voegen en scheurtjes.
Geschikt voor alle poreuze ondergronden (hout, steen, beton, pleisterwerk…) en metaal, keramische tegels en hard PVC.

TECHNISCHE GEGEVENS
Niet uitgeharde kit
Aard van de kit

Hoogwaardige acrylaatpolymeren

Uithardingssysteem

Verdampen van water

Uithardingssnelheid (23°C en 50% R.V.)

0,5 mm/24 u

Velvorming (23°C en 50% R.V.)

15 min.

Densiteit: ISO 1183

1,13 g/ml

Verwerkingstemperatuur

+5°C - +40°C

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

Min. 12 maanden

Uitgeharde kit
Shore A hardheid: ISO 868

24

Elastisch herstelvermogen: ISO 7389

<50%

Maximale toelaatbare vervorming: conform ISO 11600

7,5%

Modulus bij 100% rek: ISO 8339

0,12 N/mm²

% rek bij breuk: ISO 8339

>300%

Temperatuurbestendigheid

-20°C - +80°C

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

VERWERKING
Voorbereiding
De oppervlakken dienen droog en zuiver te zijn, indien nodig ontvetten met Parasilico Cleaner, MEK, brandalcohol, ethanol.
Het is aangeraden om hechtingsproeven te doen. De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing
geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.
Primer
Als hechtprimer kan een deel Paracryl Deco verdund worden met water.
Aanbrengen
Met een pistool, hand- of luchtbediend. De vorm van de dichting is zeer belangrijk. Dunne lagen vermijden.
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Afwerking
Gladstrijken met DL 100 (voor de huidvorming).
Reiniging
Gereedschap: met water vóór het opdrogen.
Reparatiemogelijkheden
Daarvoor is het hetzelfde materiaal aangewezen.

VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

BEPERKINGEN
•
•
•
•
•

Paracryl Deco hardt uit door verdampen van water. Gedurende de eerste dagen van de uitharding, is slechts een maximale beweging van 5% toegelaten.
Niet geschikt voor voegen die permanent aan water blootgesteld zijn.
Beschermen tegen vorst. Niet verwerken bij gevaar voor regen en vorst.
Kan niet gebruikt worden als beglazingskit.
Niet geschikt voor buitengebruik.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN
CE
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