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PARAFIX 

Termékismertető 
 

 

Típus: Színtelen, akril diszperziós alapú, impregnáló alapozó 
 

Tulajdonságok: Megakadályozza a vízbázisú festékek abszorpcióját porózus felületen. 

 

Ajánlott alkalmazás:  

Különböző porózus alapokra, mielőtt azokat vízbázisú festékekkel bevonnánk. 

PARACEM és PARACEM Semi-Gloss termékek alá, alapozóként. 

Elöregedett bitumenes felületek rögzítésre, mielőtt DAKFILL New, vagy Duk-Alu  

bevonatokkal átvonnánk.  
 

Műszaki adatok:  

Megjelenés:     fényes (Fényesség  60
o
: +/- 90%) 

Szín:       színtelen  

Sűrűség:      1,0 kg/l 

Szárazanyag-tartalom:  27 - 29% (tf%) 

         27 - 29% (s%) 

Ajánlott szárazréteg-vastagság.   

        nedves: 100 µm (kiadósság: 10 m
2
/l) 

        száraz:   28 µm (kiadósság: 10 m
2
/l) 

Lobbanáspont:    nem gyyúlékopny 

VOC tartalom:    40 g/l (max.) 

VOC a kész keverékben: 40 g/l (max.) 

Kategória:      A/g 

EU határérték:    50 g/l (2007/ 30 g/l (2010) 
 

Száradási idők (20
o
C-on és 50% r.p. mellett): 

Érintésszáraz:    1 ½ óra múlva 

Kezelhető:      4 óra múlva 

Átvonható::     1 nap múlva 

Teljes kikeményedés:  1 hét 
 

Kiadósság: 
Elméleti:     5 – 10 m

2
/l  

Gyakorlati: a gyakorlati anyagfelhasználás számos tényezőtől függ, mit pl. az alap 

porozitása, érdessége és a felhordás során bekövetkező anyag-vesztesség, stb.  
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Felület előkészítés:  

Ne alkalmazzuk üvegszálas cementlapokra: ez esetben használjunk 44-es alapozót. 

Ne alkalmazzuk kis porozitású anyagokra, mint a glettelt felületek: ez esetben használjunk 

PEGAFIX bevonatot alá. 
 

Felhasználási utasítások 
Annak érdekében, hogy biztosak legyünk, hogy az anyagunk homogén lesz, felhasználás előtt 

alaposan keverjük fel.  
 

Felhordás és hígítás 

Ecsetelés:  hígítatlan állapotban hordjuk fel 
 

Hengerlés:  hígítatlan állapotban hordjuk fel 
 

Levegős szórás: hígítsuk vízzel 
 

Airless szórás: hígítatlan állapotban hordjuk fel 

  Fúvóka: 011 – 015 /nyomás: 180 - 200 bar.  
 

Tisztítás:  vízzel 
 

Felhasználási körülmények 
Minimális környezeti hőmérséklet  5

o
C, maximum 80%-os rel.párt.-nál. 

 

Biztonságtechnika 
Olvassuk el a termék biztonságtechnikai adatlapaját és a kannán lévő biztonságtechnikai 

utasításokat! 
 

Eltarthatóság/Tárolási körülmények: 2 év a gyártás időpontjától, bontatlan edényben,  

száraz, jól szellőztetett helyiségben történő tárolás esetén, ahol közvetlen napsütés nem éri  

és a hőmérséklet 5 és 35 
o
C között van. 
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