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Parabond Transparent 
Adeziv elastic transparent cristal 
 

Prezentare 

Parabond Transparent este un adeziv bazat pe polimer hibrid, permanent elastic, cu o aderenţă iniţială ridicată, durabil, de 

înaltă performanţă, cu o transparenţă de cristal (100% transparent).  

 

Aplicații 

Aderenţă fără primer pe majoritatea materialelor de construcţii cum ar fi aluminiu, zinc, oţel  galvanizat şi oţel inox, cupru, 

piatră naturală, beton, cărămidă, etc. Indicat pentru lipiri şi finisaje la lucrările de construcţii unde se solicită transparenţă 

perfectă. Parabond Transparent prezintă o aderenţă excelentă pe sticlă, panouri HPL, lemn tratat, suprafeţe emailate, gips, 

suprafeţe vopsite, diferite materiale sintetice.  Foarte indicat pentru îmbinarea şi sigilarea substratelor diferit colorate. Poate 

fi folosit drept adeziv universal pentru sigilarea îmbinărilor mobile. Capacitatea de lipire a adezivului se îmbunătăţeşte 

remarcabil în decursul timpului. 

 

 Exemple de lipiri orizontale și verticale: 

- Fixarea mânerelor pentru uşi de sticlă; 

- Toate îmbinările unde este necesară transparenţă; 

- Îmbinările din bucătării, săli de baie, verande, etc. 

 

 Parabond Transparent 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 

- Lipirea de PE, PP, PA, Teflon şi bitum. Pentru bitum utilizați Paraphalt. Pentru poliacrilat și policarbonat utilizați 

Parasilico PL.  

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

 

Caracteristici: 

- Transparenţă cristal 

- Utilizat pentru lipirea şi sigilarea îmbinărilor 

- Aderență bună pe majoritatea materialelor de construcție 

- Aderență chiar și pe suport umed 

- Nu conține solvent și izocianat 

- Foarte puternic după polimerizarea completă 

- Elasticitate permanentă 

- Nu corodează metalele 

- Pentru aplicații în interior și în exterior 

- Foarte bună rezistență la radiații UV și la intemperii 

- Nu pătează piatra naturală 

- Neutru, fără miros  

- Indicat pentru camere cu umiditate ridicată 
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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 

Parabon Transparent se aplică cu vărful furnizat, în cordoane sau puncte, pe suprafața sau elementul de lipit. Cordoanele 

trebuie aplicate în benzi verticale. 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. 

 

Îndepărtarea surplusului de adeziv 

Surplusul de adeziv ce poate apare pe marginile îmbinării se îndepărtează cu o spatulă/cuţit . Urmele de adeziv proaspăt se 

şterg cu Parasilico Cleaner. Adezivul întărit se îndepărtează mecanic. Dacă este necesar produsul poate fi finisat cu DL 100 şi 

o spatulă. 

 

Timp de polimerizare și de realizare a aderenței  

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

sub influența umidității atmosferice, formând o lipire permanentă, 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) > 0,0004 N/mm
2 

Aderență pe m
2
 de suprafață lipită > 400 N (> 40 kg) 

- După o oră, aderența se triplează: 

Aderență internă (după 60 min) > 0,0012 N/mm
2
 

Aderență pe m
2
 de suprafață lipită > 1200 N (> 120 kg) 

 

 După polimerizare 

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

Rezistența maximă la tracțiune este >2,2 N/mm
2
 (ISO-37), rezistența la forfecare este de 1,5–3 N/mm

2
,  funcție de construcția 

adezivă. Pentru mai multe informații vezi capitolul “Date tehnice”. Alungirea  la rupere: 230% (DIN 53504/ISO 37). 

 

Dimensiunile îmbinărilor 
Lățime Adâncime Toleranță 

6 mm 6 mm ± 1 mm 
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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 

 

 

Date tehnice 

 

Materie primă: MS Polimer  

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: ± 20 min (la 23°C și 50% umiditate atmosferică) 

Densitate:  ± 1,06 g/ml (ISO-1183) 

Duritate Shore A: 30 (± 5) (ISO-868) 

Deplasare maximă admisibilă a îmbinării: ± 20% 

Tensiune la 100% elasticitate: 0,7 N/mm
2
 (ISO-8339-40) 

Rezistență la tracțiune: 0,8 N/mm
2 

(ISO-8339-40) 

Alungire la rupere: ± 150% (ISO-8339-40) 

Rezistență la forfecare: 2,1 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) 

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 

25 cartușe de 290 ml / cutie 

Transparent cristal 

 

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. 

 

Agremente tehnice 

 

  
 

 Declaration of Performance (DoP) 

N° MP0070007, In accordance with annex III of the EU regulation 305/2011  
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 Etichetare privind emisia de poluanţi volatili a produselor de construcţii şi decoraţiuni. 

*Informaţii privind nivelul de emisii de substanţe volatile în aerul interior, prezentând un risc de toxicitate prin 

inhalare, pe o scară de clase de la A+ (emisii foarte slabe) la C (emisii puternice).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


