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Lýsing: 

Parabond Construction hefur mikið veðrunar- 

og hitaþol (-40°C til +90°C).                                      

Parabond Construction hefur minna en 2,5% 

rýrnun á hörðnunartíma sem skilar sér í minni 

spennu á samskeytum, betri viðloðun og 

lengri líftíma.  

Notkun sem þéttiefni: 

Þéttir sprungur og rifur lárétt sem lóðrétt. 

Notast til að þétta í kringum hurða-og 

gluggakarma í byggingum, þéttingu á 

loftræstikerfum, hljóðeinangrun og þéttingu í 

kringum lagnir m.a. á baðherbergjum, 

eldhúsum og frárennslislögnum.  

Notkun sem lím: 

Límist við flest öll byggingarefni án grunns 

(primer) t.d. ál, flísar, járn, náttúrustein og 

timbur. 

Vinnslutími 15.mín.  

 

Undirvinna:  

Yfirborð skal vera hreint, helst þurrt og laust 

við alla fitu. Nota skal Parasilico hreinsiefni, 

alcohol, ethanol eða primer til að hreinsa í 

burtu fitu og/eða óhreinindi þar sem það á 

við. 

 

 

 

Eiginleikar:  

Notast jafnt inni og úti. 

Hefur 25% teygni. 

UV- og veðrunarþolið. 

Myndar húð á 35 mín. við 23°C  í 50% raka. 

Þornar um 3mm/24klst. við 23°C  í 50% raka. 

Bindur sig við efni þó það sé rakt. 

Hægt að mála yfir eftir 48klst. 

Veldur ekki tæringu á málmum. 

Myndar ekki loftbólur (slétt yfirborð). 

Límstyrkur: 

Strax við límingu:                                              
0,0013 N/mm2 (130kg./m2)                     

Þreföldun á styrk eftir 60 mín.:                   
0,0039 N/mm2  (390kg./m2)                                                          

Við fulla hörðnun:                                                 
1,1 N/mm2 (ISO 8339-40) (1.100 kg./m2)                                                                

Hentar ekki við t.d. eftirfarandi aðstæður: 

Þar sem samskeyti eru stöðugt undir vatni.     

Á malbik eða önnur efni sem innihalda ætandi 

olíur eða klór. 

Framleiðandi:                                                      

DL CHEMICALS, BELGÍU.                          

www.dl-chem.com  
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Tækniupplýsingar: 

Basi: 

Umbreyting: 

Hörðnunartími: 

Húðmyndun: 

Þéttleiki: 

Harka (shore A hardness): 

Teygjanleiki:  

Kraftur við 100% lengingu:   

Togþol: 

Lenging við brot/slit:  

Skerþol: 

Solvent innihald: 

Isocyanate innihald: 

Hitastig við notkun: 

Engin formbreyting eftir hörðnunartíma milli: 

Rakaþol: 

Geymsluþol: 

 

 

 

 

 

Hybrid Polymer. 

Við loftraka. 

3mm/24klst. við 23°C  í 50% raka. 

35 mín. við 23°C  í 50% raka. 

1.48 g/ml (ISO 1183) 

35 (+/- 5) (ISO-868) 

25%  

0.800 N/mm2 (ISO-8339-40) 

1.100 N/mm2 (ISO-8339-40) 

230%               (ISO-8339-40) 

1.444 N/mm2 (DIN 53283) 

0% 

0% 

+5°C til +40°C  

-40°C til +90°C 

Mjög gott. 

12 mánuðir frá framleiðsludegi í óopnuðum 
umbúðum. Sjá best fyrir á umbúðum. 
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