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Parabond 600 
Sigilant adeziv elastic cu aderență initială înaltă 
 

Prezentare 

Parabond 600 este un sigilant adeziv pe bază de MS-polimer de înaltă performanță, permanent elastic și cu aderență initială 

ridicată. 

 

Aplicații 

Parabond 600 prezintă o aderență inițială foarte puternică și face priză fără utilizarea unui primer pe majoritatea 

materialelor de construcție cum ar fi: aluminiu, zinc, oțel galvanizat, cupru, piatră naturală, beton, cărămidă, panouri pe bază 

de ciment, panouri HPL, lemn tratat, gips, sticlă, email, metale, suprafețe vopsite sau brute din diferite materiale sintetice. 

Este indicat pentru lipirea sticlei securizate (ex. vitrine de bănci), a suporturilor de cabluri, a oglinzilor. Este indicat pentru a fi 

utilizat ca un adeziv universal. Este foarte potrivit pentru lipirea structurală a panourilor și a diferitelor elemente la fațadele 

profesionale, cât și la plafoane și la interioare. În cea mai mare parte din cazuri, nu sunt necesare structuri de susținere 

temporare.  

 Exemple de aplicații (lipiri verticale sau orizontale): 

- Panouri decorative pentru pereți și plafoane (pentru exterior sau interior) 

- Panouri de izolație fonică  

- Panouri de izolație termică (PUR, PIR, PS) 

- Carcase şi cadre pentru construcţii 

- Profile din lemn şi materiale plastice, ornamente, rame, îmbinări 

- Praguri, glafuri, plinte şi plăci de acoperire 

- Elemente de construcţie complete (cum ar fi elemente de acoperişuri şi faţade) în cadre 

 Parabond 600 nu este indicat pentru: 

- Îmbinări continuu acoperite de apă (ex. piscine) 

- Îmbinări cu lățimea sau adâncimea mai mici de 5mm 

- Lipirea pe PE, PP, PA, teflon 

- Bitum – utilizați produsul Paraphalt 

- Poliacrilat și policarbonat – utilizați Parasilico PL 

- Nu este indicat pentru piscine interioare 

Este important să se asigure o bună ventilație a zonei atât în momentul aplicării produsului, cât și pe durata polimerizării 

acestuia. 

 

Caracteristici 

- Sigilant și adeziv cu aderență inițială ridicată 

- Aderență bună pe majoritatea materialelor de construcții 

- Aderență bună și pe suport umed 

- Nu conține solvenți și nici izocianat 

- Foarte puternic 

- Elasticitate permanentă 

- Nu corodează materialele 

- Aplicare în interior și în exterior 
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- Foarte bună rezistență la radiații UV și la intemperii 

- Indicat pentru camere cu umiditate ridicată 

- Indicat pentru utilizare pe piatră naturală 

- Se poate aplica vopsea pe mastic imediat după aplicare. Obținem rezultate mai bune lucrând “umed pe umed”. 

După curățare, îmbinările pot fi revopsite în orice moment. Parabond 600 poate fi vopsit cu majoritatea vopselelor 

pe bază de apă și solvent. Se recomandă efectuarea de teste prealabile. Dacă se utilizează vopsele pe bază de rășini 

alkidice, timpul de uscare se poate prelungi. 

 

Punerea în operă 

 

Pregătirea suprafețelor  

Suprafețele suport trebuie să fie rigide, curate, uscate, lipsite de praf și de substanțe grase. Este permis totuși un suport ușor 

umed. Dacă este necesar degresați cu Parasilico Cleaner, M.E.K.,alcool sau etanol. Pe materiale poroase se recomandă 

utilizarea Primer DL 2001. Se recomandă testarea aderenței, este responsabilitatea utilizatorului să se asigure că produsul 

corespunde aplicației sale. Dacă este necesar contactați serviciul nostru tehnic pentru informații suplimentare. 

 

Aplicarea sigilantului 

Aplicați Parabond 600 cu duza furnizată, în cordoane sau puncte, pe suportul sau elementul de lipit. Cordoanele trebuie 

aplicate în benzi verticale. Elementul de lipit poate fi ajustat/potrivit circa 10 minute, după care se presează bine pe suport. 

Pentru mai multe informații privind calculul distanței dintre cordoane vezi capitolul “Cantitatea de adeziv”. Se recomandă 

obținerea unei grosimi de 3,2 mm între cele două suprafețe de lipit pentru ca adezivul să poată rezista la variațiile 

dimensionale (mai ales în cazul aplicațiilor exterioare sau în medii cu umiditate ridicată). Pentru a se obține această distanță 

se pot utiliza distanțiere sau bucăți de bandă dublu adezivă cu grosimea de 3,2 mm. Acolo unde stratul de adeziv trebuie să 

reziste la deformări mici între elementele construcției (de exemplu la aplicații de interior), este suficient un strat de adeziv 

mai subțire (minimum 1,5 mm). 

 

Timp de punere în operă 

Asamblați materialele cât de repede se poate (maxim în 10 minute), funcție de temperatură și de umiditatea relativă din aer. 

În această fază părțile pot fi ajustate, dar în final trebuie presate bine sau bătute uşor cu un ciocan de cauciuc. 

 

Curăţarea surplusului de material 

Dacă pe margini apare surplus de adeziv, poate fi netezit cu o spatulă. Îndepărtaţi resturile de adeziv proaspăt cu Parasilico 

Cleaner. Adezivul întărit se îndepărtează mecanic. Dacă este necesar puteţi finisa produsul cu DL 100 folosind o spatulă. 

 

Timp de polimerizare şi aderenţă 

Parabond 600 combină avantajele unui adeziv dublă-faţă cu avantajele unui sistem de lipire reactiv:  

- În timpul montajului Parabond 600 are o mare capacitate de lipire și aderență internă ridicată. De aceea este posibil 

să se lucreze fără structuri de susținere temporară. Elementele lipite pot fi deplasate imediat. 

- După ce polimerizează sub influența umidității atmosferice, odată vulcanizat, Parabond 600 formează o lipire 

permanent elastică și extrem de puternică. 

 

Aderență inițială 

Parabond 600 prezintă o aderența internă după aplicare suficient de puternică pentru a permite ca zona lipită să nu fie 

sprijinită sau susținută de structuri temporare: 

 Aderență internă (directă) > 0,0015 N/mm
2
 

 Aderență / m
2
 de suprafață lipită > 1500 N ( > 150 kg) 

După o oră aderența se triplează: 

 Aderență internă (după 60 min) > 0,0045 N/mm
2
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 Aderență / m
2
 de suprafață lipită > 4500 N ( > 450 kg) 

 

Aderență după polimerizare 

Parabond 600 polimerizează sub influența umidității atmosferice formând o lipire elastică durabilă și extrem de puternică. 

Rezistența la tracțiune maximă este > 1,5 N/mm
2 

(ISO-37), rezistența la forfecare este de 2-4 N/mm
2
, funcție de suprafața 

lipită. Pentru mai multe informații vezi capitolul “Caracteristici tehnice”. 

 

Cantitate de adeziv 

Parabond 600 se aplică în cordoane sau puncte. Presând elementul ce trebuie lipit, adezivul se dispersează între element și 

suport. Suprafața stratului de adeziv determină forța de fixare, atât la momentul inițial, cât și după polimerizare. Relația 

dintre dimensiunile cordoanelor de adeziv și suprafața finală a adezivului este determinată de structura suprafeței 

elementelor de îmbinat și în mod evident de grosimea finală a adezivului. Pe materiale netede, un cordon de adeziv cu baza 

de 9mm şi 9mm înălţime (secţiune de ~40mm
2
) produce o lipire cu lăţimea de 13mm şi grosimea de 3mm. Pe suporturi 

neregulate o grosime minimă de 3mm a adezivului va determina o lăţime a acestuia de aproximativ 10mm. Pentru o grosime 

a adezivului de 1,5mm, lăţimile sunt respectiv de ~26mm (suprafeţe netede) şi ~20mm (suprafeţe neregulate). Cordoanele de 

adeziv se aplică paralel, astfel încât aerul să poată circula între cordoane, iar umiditatea din aer să permită polimerizarea 

adezivului. În cazul suprafeţelor de lipire plane, aplicând un cordon de adeziv triunghiular standard, cu baza şi înălţimea de 

9mm, la care după presare grosimea adezivului este de 1,5mm sau de 3mm, poate fi determinată o relaţie între distanţa 

dintre cordoane şi greutatea elementelor. Se recomandă efectuarea în prealabil de teste de aderenţă. Pentru lipirea unor 

panouri murale sau de faţadă de mari dimensiuni, trebuie să ţinem cont de forţa de peeling (de curbura panourilor). 

 

Aderenţă imediată şi după o oră de la aplicare 

 

Grosimea adezivului 1,5mm (pe suporturi netede) – lărgimea cordonului după presare ~26mm 

Distanța dintre axe Suprafața adezivului 
Aderența imediată 

(pe m
2
) 

Aderență după 60 min 

(pe m
2
) 

10 cm 26% din bază 370 N 37,0 kg 1110 N 111,0 kg 

20 cm 13% din bază 185 N 18,5 kg 555 N 55,5 kg 

30 cm 9% din bază 130 N 13,0 kg 390 N 39,0 kg 

40 cm 6,5% din bază 95 N 9,5 kg 285 N 28,5 kg 

 

Grosimea adezivului 3mm (pe suporturi netede) – lărgimea cordonului după presare ~13mm 

Distanța dintre axe Suprafața adezivului 
Aderența imediată 

(pe m
2
) 

Aderență după 60 min 

(pe m
2
) 

5 cm 26% din bază 370 N 37,0 kg 1110 N 111,0 kg 

10 cm 13% din bază 185 N 18,5 kg 555 N 55,5 kg 

20 cm 6,5% din bază 95 N 9,5 kg 285 N 28,5 kg 

30 cm 4,5% din bază 67 N 6,7 kg 201 N 20,1 kg 

40 cm 3% din bază 45 N 4,5 kg 135 N 13,5 kg 

 

La determinarea distanței dintre cordoane trebuie avut în vedere: 

- Să nu se depășească valoarea forțelor coezive interne ale elementelor ce se lipesc (de exemplu plăci de plafon pe 

bază de vată minerală). În cazul utilizării unor astfel de materiale, este indicat ca suprafața de lipire să fie cât mai 

mare. 

- Să se distribuie cordoanele de adeziv regulat pe suprafața îmbinării. 
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Caracteristici tehnice 
Materie primă: MS polimer 

Sistem de polimerizare: prin umiditate atmosferică 

Viteza de polimerizare: 2,5 - 3 mm / 24 ore (la 23°C și 50% umiditate atmosferică) 

Număr de componente: 1 

Timp formare peliculă superficială: 10 – 15 min (la 23°C și 50% umiditate atmosferică) 

Densitate: ~1.56 g/ml (ISO-1183) 

Duritate Shore A: 55 (± 5) (ISO-868) 

Capacitate de deplasare a îmbinării: ± 20% 

Tensiune la 100% alungire: 1,3 N/mm² (ISO-8339-40) 

Rezistență la tracțiune/rupere: 1,5 N/mm² (ISO-8339-40) 

Alungire la rupere: 230% (ISO-8339-40) 

Conținut în solvenți: 0%  

Conținut în izocianat: 0%  

Conținut material solid: ~ 100% 

Temperatură de punere în operă: +5°C to +40°C (nu lucrați la temperaturi sub +5°C) 

Rezistență la temperatură: -40°C to +90°C 

Rezistență la umiditate și UV: Foarte bună 

Stabilitate la frig: Nu este sensibil la îngheț 

 Nu este coroziv 

 

Ambalare şi culori 

 Cartuşe de 290ml, 25 buc/bax. Culori: Alb, Negru, Gri (Ral 7004), Maro închis (Ral 8016), Bej (Ral 1001) 

 Salam de 600ml, 20 buc/bax. Culori: Alb, Negru 

 Alte culori la cerere. 

 

Certificări 

 Atestare KOMO nr. 20764/06 pentru produsul: Parabond 600 pentru lipirea panourilor de fațadă fără susținere 

mecanică 

 Raport IKI privind aplicarea Parabond 600 în mediul spitalicesc și ca sigilant adeziv pentru panouri utilizate în 

domeniul agro-alimentar 

 Leeds certificate pentru emisii reduse (VOC). 

 

Depozitare şi perioadă de garanţie 

Se păstrează în ambalajul original sigilat, în spaţii răcoroase şi uscate.  

Termen de garanţie / utilizare: 12 luni în ambalajul original sigilat, păstrat la temperaturi între +5°C şi +25°C. Odată desigilat 

ambalajul durata de utilizare este limitată. 

 

Securitate 

Consultaţi fişa cu date de securitate. 

 

 

Datele din această fişă tehnică sunt conforme cu ultimele rezultate de laborator. Caracteristicile tehnice pot fi adaptate sau schimbate. 

Înainte de punerea în operă, trebuie să ne asigurăm că produsul ales corespunde cerinţelor lucrării/aplicaţiei. Sunt necesare  teste 

prealabile. Condiţiile de garanţie sunt guvernate de condiţiile de vânzare, de practică şi de legislaţie. Informaţiile conţinute în această fişă 

sunt date cu titlu informativ, fără o garanţie implicită. Procesul de fabricaţie al acestui produs este atent controlat şi utilizarea lui nu implică 

nici un risc atâta timp cât este manipulat şi folosit conform cu indicaţiile furnizate de producător. Cum nu putem controla aplicarea 

produsului, nu suntem responsabili de eventualele probleme generate de utilizarea sa defectuoasă sau de aplicarea neadecvată. 


