PARAPHALT REFLEX

TECHNISCHE FICHE

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•

Vloeibare zilverkleurige lak
Op basis van bitumen, butylpolymeren, rubber en aluminiumdeeltjes
Vormt een zonwerende en UV bestendige afwerkingslaag op daken
Voorkomt vroegtijdige slijtage, belet het vormen van scheurtjes in de roofing
Beschermt tegen corrosie en remt mosvorming af
Thermische isolatie: lokalen onder het dak blijven koel in de zomer en warm in de
winter

TOEPASSINGEN
•
•

Hecht op zink, plaat, beton, enz…
Toepassen na het plaatsen van nieuwe roofing of rechtstreeks op reeds verouderde
roofing bij voorkeur na het aanbrengen van een laag Paraphalt Liquid.

TECHNISCHE GEGEVENS
Basis

Bitumen met vezelversterking, additieven en oplosmiddelen

Kleur

Zilverkleurig

Consistentie

Half-vloeibaar

Droogtijd

30 - 60 min., afhankelijk van de porositeit van de ondergrond

Oplosmiddelen

Petroleum koolwaterstoffen. Elementaire voorzorgen nemen bij applicatie

Vlampunt

53°C

Viscositeit 40°C

244 mPa.s

Densiteit bij 20°C

1 g/cm³

Verwerkingstemperatuur

+5°C - +30°C

Theoretisch verbruik

5 - 6 m²/l afhankelijk van de porositeit van de ondergrond

Houdbaarheid, in ongeopende verpakking

Min. 18 maanden

VERPAKKING
12 bussen van 1 kg/doos - 30 dozen/pallet
Bus 5 kg - 96 bussen/pallet
Bus 10 kg - 44 bussen/pallet: niet op voorraad - enkel op bestelling
Bus 25 kg - 22 bussen/pallet

VERWERKING
Voorbereiding
• Door corrosie aangetaste metalen ontvetten en roest verwijderen.
• Is een dak in slechte staat of vertoont het reeds lekken dan eerst waterdichten met Paraphalt Liquid (12% verdund), ook
aanbevolen als grondlaag op poreuze ondergrond.
Aanbrengen
• Goed omroeren voor en gedurende het gebruik
• Aanbrengen met kwast, borstel, rubberschuiver of airless op schoon, droog, stof- en vetvrij oppervlak (1 à 2 lagen).
• Naden, opstaande randen en detailafwerking lassen met de zachte vlam of eventueel met Paraphalt Bitumen verlijmen.

VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of
veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
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