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PARAPHALT 

 

 

DESCRIERE 

Sigilant bituminos plasto-elastic, pe bază de solvent, 

întărit cu fibre, pentru lipirea și repararea suprafețelor 

bituminoase. După ce vulcanizează formează o masă 

permanent elastică.  

 

APLICAȚII 

Sigilarea impermeabilă a îmbinărilor, suprapunerilor, 

muchiilor de pe acoperiș, luminatoarelor, coșurilor de 

fum, gurilor de ventilație, țevilor, etc. 

- Adeziv pentru materiale sintetice.  

- PARAPHALT BITUMEN prezintă rezistență ridicată la 

foc sau deformare. 

- Adeziv pentru panouri izolante: PARAPHALT BITUMEN 

nu corodează materialul izolant, este posibil deci să se 

folosească panouri izolante prevăzute cu poliester 

impregnat pe o singură față. 

- Pe acoperișuri din oțel, poate înlocui prinderea 

mecanică, eliminându-se astfel  punțile termice. 

- Lipirea membranelor de etanșare bituminoase. 

- Lipirea sau fixarea materialelor sensibile la 

temperatură sau dintr-un loc unde trebuie evitate 

sursele de căldură. 

- Lipirea dalelor de pavaj: în ciment moale, etc. 

- Remedierea spărturilor și reparații de urgență  la 

acoperișuri. 

- Adeziv pentru țigle, beton, cauciuc, etc. 

- Reparații la automobile, rulote, etc. 

- Sigilarea fisurilor la bărci și ambarcațiuni din lemn. 

 

PROPRIETĂŢI 

- Utilizabil la rece, imediat după ce este scos din 

ambalaj. 

- Aderență imediată și permanentă, practic pe toate 

materialele de construcții (cărămidă, beton, plumb, 

zinc, țiglă, panouri izolante, unele materiale plastice, 

etc) 

- Paraphalt este tixotrop, prin urmare nu picură, nu 

curge și nu face fire. 

- Nu conține azbest. 

- Rămâne elastic după vulcanizare 

- Rezistent la umiditate. 

- Economic în utilizare. 

- Inflamabil  

- Foarte bun izolant 

- Protejează împotriva ruginii și a umezelii. 

 

TEMPERATURĂ DE APLICARE 

Între +8° și + 30°C, preferabil în jur de 18°C. 

 

INSTRUCŢIUNI DE APLICARE 

- Suprafețele ce urmează a veni în contact cu sigilantul 

trebuie să fie uscate, curate, fără urme de praf şi 

substanţe grase. 

- Pe suporturi poroase se aplică în prealabil un strat de 

Paraphalt Primer.  

- Paraphalt se aplică cu mistria, spatula sau cu ajutorul 

cartușului. Dacă se aplică direct din cartuș, este 

important ca vîrful de aplicare să fie curat și cu 

diametrul suficient de mare. Pentru a obține o 

aderență perfectă, distanța dintre suport și vârf 

trebuie să fie de maxim 3mm. 

- Paraphalt trebuie aplicat în benzi sau puncte, pentru a 

permite o bună evaporare a solventului. 

 

CURĂȚARE 

Mecanic, cu o spatulă sau cu esență de terebentină (spirt 

alb)..  

 

CULORI 

Negru 

 

PĂSTRARE 

12 luni în ambalajul original, închis ermetic (ne desigilat), 

depozitate în locuri uscate și răcoroase (+5°C - +25°C, 

umiditate 50%). 
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AMBALARE 

25 cartușe de 310ml / cutie. 

Bidon de 6kg. 

 

LIMITĂRI 

 Nu se poate utiliza pe materiale sintetice fără 

plastifiant. 

 Compatibilitatea cu polistirenul extrudat poate varia. 

În acest caz Paraphalt trebuie aplicat pe suprafață și 

niciodată pe polistiren. 

 Contactul cu uleiurile minerale duce la înmuierea 

produsului. 

 

SIGURANȚĂ 

Consultaţi fișa tehnică de securitate, disponibilă la cerere. 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICI TEHNICE 

Tip de material Bitum, cauciuc, polimeri, fibre 

Sistem de vulcanizare Neutru 

Caracter Plasto-elastic 

Timp de formare peliculă (23°C , 50% R.H.) 30 min 

Densitate (ISO 1183) 1,25 g/cm
3
 

Rată de polimerizare (23°C , 50% R.H.) 0,5 - 1 mm/24 h 

Consum 450g/m
2
 

Temperatură de aplicare Între +8° și + 30°C 

Inflamabil Foarte ușor inflamabil 

 

 

 

  

 
 

 

 
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 aplicaţiei. Sunt necesare teste prealabile. 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. 


