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Parabond Construcții 
Sigilant și adeziv pentru construcții 
 

Prezentare 

Parabond Construcții este un sigilant adeziv monocomponent gata de utilizare, bazat pe polimer hibrid, cu polimerizare 

neutră și elasticitate permanentă. Fabricat conform normelor ISO-11600-F, clasa 25HM. Posedă printre altele etichetele ATG 

și SNJF. 

 

Aplicații 

Este utilizat ca adeziv universal pentru sigilarea îmbinărilor de dilatare sau fixe, orizontale sau verticale, pentru aplicații 

interioare sau exterioare. Parabond Construcții aderă fără primer pe cea mai mare parte din materialele de construcție cum 

ar fi: aluminiu, zinc, oțel galvanizat și oțel inox, cupru, piatră naturală, beton, cărămidă, ciment, lemn tratat, ghips, sticlă, 

diferite materiale sintetice. Parabond Construcții prezintă o pierdere minimă de greutate și de volum  în timp. În consecință 

tensiunile interne din îmbinări sunt minime, ceea ce contribuie la prelungirea duratei de viață a îmbinării. 

 

 Exemple de aplicații: 

Ca sigilant: 

- Îmbinări orizontale și verticale 

- Fisuri 

- Imbinări în industria auto (automobile, rulote, autocare), construcția de trenuri. 

- Instalații de ventilație și climatizare 

- Toate îmbinările din bucătării, săli de baie, verande, etc. 

- Toate îmbinările unde este importantă menținerea flexibilității 

- Izolare fonică între beton și conductele de drenaj 

- Sigilarea containerelor 

- Sigilare rame – pereți 

Ca adeziv: 

- Lipirea plintelor, pragurilor, etc. 

- Lipirea profilelor de protecție și a elementelor prefabricate 

- Panouri de izolație acustică 

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

 Parabond Construcții nu este recomandat a se utiliza pentru: 

- Îmbinări continuu submerse sub apă 

- Îmbinări cu o lățime sau adâncime < 5mm 

- Piscine interioare cu apă conținând clor, cu submersie continuă sub apă 

- Bitum: utilizați Paraphalt 

- Poliacrilat și policarbonat: utilizați Parasilico PL 

- PE, PP, PA, Teflon 

 

Trebuie asigurată buna ventilație a zonei  în care se utilizează produsul, atât în timpul aplicăriii cât și pe durata vulcanizării lui. 
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Caracteristici: 

- Utilizat pentru sigilarea îmbinărilor și lipire 

- Rezistență excelentă la îmbătrânire și la factorii de mediu 

- Aderență pe aproape toate materialele de construcție 

- Aderență chiar și pe suport umed 

- Nu conține solvent și izocianat 

- Elasticitate permanentă la temperaturi cuprinse între -40°C și +90°C 

- Nu corodează metalele 

- Nu pătează piatra naturală 

- Pentru aplicații în interior și în exterior 

- Foarte bună rezistență la radiații UV și la intemperii 

- Indicat pentru camere cu umiditate ridicată 

- Neutru, fără miros  

- Compatibil cu materialele utilizate la a doua sigilare a geamului termopan 

- Poate fi vopsit imediat după aplicare, cu vopsele pe bază de apă sau de solvent. Cele mai bune rezultate se obțin 

lucrând ‘’umed pe umed”. După 48 ore, suprafața trebuie curățată înainte de a fi vopsită. Sunt recomandate teste 

prealabile. Dacă se utilizează vopseli pe bază de rășini alkidice, timpul de uscare poate fi prelungit. 

 

Punerea în operă 

 

Pregătirea suprafețelor: 

Componentele bazei trebuie să fie fixe și suficient de rigide. Baza poate fi ușor umedă. 

Suprafețele pe care se va aplica sigilantul trebuie să fie curate, uscate, fără urme de praf și substanțe grase. Dacă este 

necesar se vor degresa cu Parasilico Cleaner, MEK, alcool sau etanol. Pentru materiale poroase se recomandă aplicarea a DL 

2001 Primer. Se recomandă testarea prealabilă a aderenței produsului, utilizatorul trebuie să se asigure că produsul ales 

corespunde aplicației sale. Contactați serviciul tehnic pentru  informații suplimentare. 

 

Aplicare: 

Ca sigilant: Îmbinările cu adîncime mare trebuie acoperite (pe sol) cu un adeziv sau un fund de rost pentru a evita sigilarea 

pe 3 suprafețe. Adâncimea îmbinării de dilatare tebuie să fie 2/3 din lățimea ei. Îmbinările prea profunde vor fi umplute cu 

funduri de rost (PU sau PE). Îmbinările pe sol necesită un fund de rost stabil, din PU. În cazul îmbinărilor pe sol care sunt 

supuse la o încărcare mecanică ridicată, sigilantul trebuie aplicat mai adânc. Este bine ca sigilantul să fie aplicat sub un unghi 

înclinat față de suprafața pardoselii. Sigilantul trebuie să se lipească doar de suprafețele îmbinării. 

 

Dimensiunea îmbinării:  

Lățimea necesară pentru o îmbinare de dilatație depinde de fluctuațiile de temperatură, de caracteristicile materialului și 

dimensiunile elementelor construcției.  

 

Dimensiunile îmbinărilor 

Lățime Adâncime Toleranță 

6 mm 6 mm ± 1 mm 

8 mm 6 mm ± 1 mm 

10 mm 6-8 mm ± 2 mm 

15 mm 10 mm ± 2 mm 

20 mm 10-12 mm ± 2 mm 

25 mm 15 mm ± 3 mm 
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Ca adeziv:  se aplică Parabon Construcții cu vărful furnizat, în cordoane sau puncte, pe suprafața sau elementul de lipit. 

Cordoanele trebuie aplicate în benzi verticale. Elementul de lipit poate fi ajustat timp de 10 minute. Pentru mai multe 

informații privind distanța dintre axele cordoanelor, vezi capitolul "Cantitate de adeziv”. Se recomandă obținerea unei 

grosimi a adezivului (distanța dintre cele doua suprafețe de lipit) de minim 3,2 mm pentru ca adezivul să poată rezista la 

variațiile dimensionale (în special pentru aplicații exterioare sau în condiții de umiditate ridicată). Pentru a facilita obținerea 

acestei grosimi se pot folosi cale sau bucăți de benzi adezive dublă față cu grosimea de 3,2 mm. În cazul în care stratul de 

adeziv trebuie să reziste la deformații mici între elementele construcției (de exemplu pentru aplicații în interior), este 

suficient un strat de adeziv mai subțire (minim 1,5 mm). 

 

Timp de expunere:  

Asamblați materialele cât mai repede posibil (maxim în 15 minute), în funcție de temperatură și de umiditatea relativă din 

aer. În acest interval părțile pot fi ajustate, dar în final trebuie bine presate sau bătute ușor cu un ciocan de cauciuc. 

 

Timp de uscare și de realizare a aderenței:  

Parabond Construcții îmbină beneficiile unei benzi adezive dublă față cu cele ale unui sistem adeziv reactiv: 

- Pe durata montării, Parabond Construcții are o aderență inițială ridicată și o mare aderență internă. De aceea este 

posibil să se lucreze fără structuri portante temporare;  elementele lipite pot fi transportate imediat. 

- După întărire/polimerizare sub influența umidității atmosferice, Parabond Construcții formează o lipire permanent 

elastică și extrem de puternică.  

 

Aderență inițială: 

 Aderența inițială imediat după aplicare este atât de mare încât permite lipirea fără susținere cu structuri portante 

temporare:  

Aderență internă (imediată) > 0,0013 N/mm
2 

Aderență pe m
2
 de suprafață lipită > 1300 N (> 130 kg) 

 După o oră, aderența se triplează: 

Aderență internă (după 60 min) > 0,0039 N/mm
2
 

Aderență pe m
2
 de suprafață lipită > 3900 N (> 190 kg) 

 

După polimerizare: 

Parabond Construcții polimerizează sub influența umidității din atmosferă, realizând o lipire extrem de elastică și puternică. 

Rezistența maximă la tracțiune este > 2 N/mm
2
 (ISO-37) și 1,1 N/mm

2 
(ISO 8339-40). Rezistența la forfecare este de 1 – 3 

N/mm
2
, funcție de construcția adezivă. Pentru mai multe informații vezi capitolul “Caracteristici tehnice”. Alungirea  la 

rupere: 230% (ISO 8339). 

 

Cantitate de adeziv 

Parabond Construcții se aplică sub formă de cordoane sau de puncte. Presând elementul de lipit, adezivul se dispersează 

între element și suport. Suprafața stratului de adeziv determină forța de fixare, atât imediat după aplicare, cât și după 

polimerizare.  

Relația dintre dimensiunile cordoanelor și suprafața adezivă finală este determinată de structura suprafeței  elementelor pe 

care dorim să le lipim și grosimea finală a adezivului. Pe suprafețe netede, un cordon de adeziv triunghiular, cu baza de 9 mm 

și înălțimea de 9 mm (aprox. 40mm
2
 suprafață în secțiune) determină, prin presarea suprafețelor în contact, formarea unei 

zone adezive cu lățimea de 13 mm pentru o grosime de 3 mm.  Pe suporturi neregulate, o grosime minimă de 3 mm a 

adezivului va determina o lățime a acestuia de ± 10 mm. La o grosime a adezivului de 1,5 mm, lățimile zonei adezive vor 

deveni 26mm și respectiv  ± 20 mm. Cordoanele de adeziv se aplică paralel unele cu altele, astfel încât să se permită circulația 

aerului între ele, pentru a facilita polimerizarea.  
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Considerând un cordon triunghiular standard de adeziv, cu baza și înălțimea de 9 mm, după presare până la grosimi ale 

adezivului de 1,5 și 3 mm, se poate determina o relație între distanța dintre cordoanele de adeziv și greutatea elementelor 

lipite. Este cazul suprafețelor de lipit plane. Se recomandă efectuarea de teste în prealabil. Pentru a lipi panouri mari, pe 

fațade sau tavane, trebuie ținut cont de forța gravitațională (determină curbarea panourilor). 

 

Aderența imediată şi după o oră de la aplicare 

Grosimea adezivului: 1,5mm (suport plan) – lățimea adezivului după presare: ±26mm 

Distanța dintre axe Suprafața adezivului 
Aderența imediat 

după aplicare (pe m
2
) 

Aderență după 60 min 
(pe m

2
) 

10 cm 26% din bază 320 N 32,0 kg 960 N 96,0 kg 

20 cm 13% din bază 160 N 16,0 kg 480 N 48,0 kg 

30 cm 9% din bază 110 N 11,0 kg 330 N 33,0 kg 

40 cm 6,5% din bază 85 N 8,5 kg 255 N 25,5 kg 

 

Grosimea adezivului:  3mm (suport plan) – lățimea adezivului după presare: ±13mm 

Distanța dintre axe Suprafața adezivului 
Aderența imediat 

după aplicare (pe m
2
) 

Aderență după 60 min 
(pe m

2
) 

5 cm 26% din bază 320 N 32,0 kg 960 N 96,0 kg 

10 cm 13% din bază 160 N 16,0 kg 480 N 48,0 kg 

20 cm 6,5% din bază 85,5 N 8,5 kg 255 N 25,5 kg 

30 cm 4,5% din bază 58 N 5,8 kg 174 N 17,4 kg 

40 cm 3% din bază 39 N 3,9 kg 117 N 11,7 kg 

Când determinați numărul de cordoane de adeziv, fiți siguri că: 

- Valoarile forțelor coezive interne ale elementelor de lipit nu sunt depășite (de exemplu plăci din vată minerală 

pentru plafoane). În cazul utilizării de astfel de materiale, este recomandat să se aplice adezivul pe suprafețe cât mai 

mari. 

- Cordoanele de adeziv trebuie aplicate regulat pe suprafața de lipit. 

 

Curățare:  

Îndepărtați cu o spatulă surplusul de adeziv ce poate apărea pe margini. Îndepărtați resturile proaspete de adeziv cu 

Parasilico Cleaner. Adezivul întărit se îndepărtează mecanic. Dacă este necesar puteți finisa produsul cu DL 100 cu ajutorul 

unei spatule de cauciuc. 

 

Date tehnice 

Materie primă: Polimer hibrid 

Sistem de polimerizare: Cu ajutorul umidității 

Viteză de polimerizare: 2,5 ÷ 3 mm / 24 h (la 23°C și 50% umiditate atmosferică) 

Număr de componente: 1 

Timp de formare peliculă superficială: ± 35 min (la 23°C și 50% umiditate atmosferică) 

Densitate:  ± 1,48 g/ml (ISO-1183) 

Duritate Shore A: 35 (± 5) (ISO-868) 

Deplasare maximă admisibilă a îmbinării: 25% 

Tensiune la 100% elasticitate: 0,8 N/mm
2
 (ISO-8339-40) 

Rezistență la tracțiune: 1,1 N/mm
2 

(ISO-8339-40) 

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

Rezistență la forfecare: 1,444 N/mm
2
 (DIN 53283) 

Conținut de solvenți: 0% 

Conținut de isocianați: 0% 

Conținut solid: Aprox. 100% 

Temperatură de punere în operă: +5°C până la +40°C (nu lucrați la temperaturi sub 5°C) 
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Rezistență la temperatură:  -40°C până la +90°C 

Rezistență la umiditate și la radiații UV Foarte bună 

Stabilitate la îngheț: Nu este sensibil  

Coroziv: Nu 

 

Ambalare și culori 

cartuș - 290 ml: 

Alb – Negru – Gri (Ral 7004) –  Maro închis (Ral 8016) – Maro deschis (Ral 8007) –  Alb perlă (Ral 1013) – 

Bazalt – Bej închis –  Piatră naturală  –  Gri-bej (Ral 1019) – Ral 7005 – Gri ciment (Ral 7023) –  Alb unt (Ral 9001) – Teracotă – 

Gri cuarț. 

salam - 600 ml: 

Alb – Negru – Gri (Ral 7004) –  Maro închis (Ral 8016) - Bazalt – Bej închis –  Piatră naturală  –  Ral 7005 – Gri ciment (Ral 

7023) –  Alb unt (Ral 9001) – Gri mediu – gri antracit (RAL 7016) - Teracotă – Gri cuar – gri bej (RAL 1019) – bronz deschis 

Alte culori la cerere. 

 

Certificări 

 

 
 

Depozitare și termen de garanție 

A se depozita în locuri răcoroase și uscate, în ambalajul original sigilat. A se feri de îngheț.  

Termenul de utilizare este de 12 luni, păstrat în ambalajul original sigilat, la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C. Odată 

desigilat ambalajul, termenul de utilizare este limitat. 

 

Siguranță 

Consultați fișa cu datele de securitate, disponibilă la cerere. 

 

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. 


