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Παραγγελίες
Διατίθεται σε Φυσίγγια των 310ml σε κιβώτια των 12 τεμαχίων. Για 
παραγγελίες συμβουλευτείτε τoν παρακάτω πίνακα με κωδικούς 
προϊόντων και barcode
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Centre of Excellence

Μοναδικό ακρυλικό 
σφραγιστικό ειδικά σχεδιασμένο 
για να βάφεται αμέσως μετά την 
εφαρμογή του

Τεχνολογία UCA®
Η συμβατότητα των σφραγιστικών με το χρώμα εξασφαλίζεται από τη 
μοναδική και αποδεδειγμένη τεχνολογία UCA® που σημαίνει “Unique 
Compatibility Additives” (Μοναδικά Πρόσθετα Συμβατότητας). Όλα τα 
προϊόντα της Den Braven με τη σήμανση UCA® προσφέρουν την καλύτερη 
δυνατή συμβατότητα μεταξύ των σφραγιστικών και του χρώματος χάρη στις 
επιλεγμένες πρώτες ύλες, στα εξειδικευμένα πρόσθετα και στις εξελιγμένες 
φόρμουλες από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης. 
Άλλα προϊόντα της Den Braven με την τεχνολογία UCA® είναι: Acryl 
Anti-Crack, Hybriseal® 2PS, Monustop, Qualy Fill and Stuc-O-Seal®.

Συνήθη προβλήματα με την βαφή ακρυλικών σφραγιστικών
 Τα κοινά ακρυλικά σφραγιστικά χρειάζονται αρκετό χρόνο να στεγνώσουν 
προτού μπορέσουν να βαφτούν. Συνήθως οι ρωγμές πάνω στην βαφή 
εμφανίζονται όταν το σφραγιστικό βάφεται πριν προλάβει να στεγνώσει 
τελείως. Η ρηγμάτωση είναι μια παραμόρφωση της επιφάνειας του 
χρώματος και φαίνεται ως μεγάλες ραγισμένες γραμμές ή ένα μοτίβο από 
μικρές ρωγμές. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο Αποχρωματισμός (σκούρες 
κηλίδες  ή διαφορά χρώματος στην επιφάνεια πάνω και γύρω από βαμμένες 
σφραγίσεις). Η επιδιόρθωση του αποχρωματισμού είναι χρονοβόρα, απαιτεί 
μεγάλες ποσότητες υλικών και ως εκ τούτου είναι πολύ δαπανηρή. 

Η Acryl Wet on Wet σχεδιάστηκε για να αποτρέψει τέτοιου είδους 
προβλήματα μεταξύ του σφραγιστικού και του χρώματος. Αυτό γίνεται χάρη 
στις επιλεγμένες πρώτες ύλες και στα εξειδικευμένα πρόσθετα. Όλα τα 
σφραγιστικά με τεχνολογία UCA® προσφέρουν την υψηλότερη εγγύηση για 
την πρόληψη του αποχρωματισμού και της ρηγμάτωσης.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ,
ΒΑΨΤΕ,

ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ

Better results through Knowledge
Η φιλοσοφία της Den Braven στηρίζεται στην αρχή του "καλύτερα 
αποτελέσματα μέσω της γνώσης". Το Κέντρο Εκπαίδευσης είναι η 
πλατφόρμα όπου η Den Braven μοιράζεται αυτή τη γνώση και εμπειρία με 
τους σημαντικούς συνεργάτες της αλλά και γενικότερα με λοιπά 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και 
εφαρμοστές. 

Αυτή η διαδικασία μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα. 
Αυτό είναι και το πραγματικό νόημα της φιλοσοφίας της Den Braven. 
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς.

Χρώμα: Κωδικός: EAN-13:



denbraven.gr

Acryl Wet on Wet
Εφαρμογές
Το Acryl Wet on Wet έχει σχεδιαστεί για την σφράγιση αρμών που 
πρέπει να βαφτούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως σκάλες, 
τοίχους, ταβάνια, σοβατεπί, περβάζια, ξύλινα και μεταλλικά πλαίσια 
παραθύρων, σκυρόδεμα και τοιχοποιία. Επιπλέον το προϊόν είναι 
κατάλληλο για το γέμισμα ρωγμών από τρύπες βιδών και καρφιών σε 
τοίχους και σε οροφές από ξύλο, σοβά, γύψο, σκυρόδεμα και τούβλα.

Πιστοποίηση EN 15651-1: F-INT

Τεχνικές Προδιαγραφές
Πυκνότητα   0,71g/ml
Σκληρότητα Shore A  33°
Επιμήκυνση Θραύσης  132%
Εφελκυστική Αντοχή  0,52 Mpa
Δημιουργία Επιδερμίδας 2 λεπτά

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος

Acryl Wet on Wet
Πρέπει να βάψετε και σας πιέζει ο χρόνος ; Πρέπει να κάνετε 
μικρό-επισκευές και να τις καλύψετε άμεσα ; Τώρα όλα αυτά 
μπορούν να γίνουν με το νέο Acryl Wet on Wet. Ένα πρωτοποριακό 
ακρυλικό σφραγιστικό, ειδικά σχεδιασμένο να μπορεί να βαφτεί 
αμέσως μετά την εφαρμογή του με πολύ καλά αποτελέσματα. Το 
Acryl Wet on Wet σας γλυτώνει χρόνο και χρήμα.

Περιγραφή  
Το Acryl Wet on Wet είναι ένα υψήλης ποιότητας πλαστο–ελαστικό 
ακρυλικό σφραγιστικό ειδικά σχεδιασμένο να μπορεί να βαφτεί αμέσως 
μετά την εφαρμογή, χωρίς να έχει προλάβει να στεγνώσει. Βασίζεται στην 
τεχνολογία UCA® με εξαιρετική συμβατότητα με χρώματα υδατικής και 
αλκυδικής  βάσης. Το Acryl Wet on Wet δεν αποχρωματίζει την βαφή και 
αποτρέπει το κρακελάρισμα παραμένοντας ελαστικό και μετά την 
ωρίμανση.

Τρόπος Εφαρμογής
ΣΩΣΤΟ      ΛΑΘΟΣ

• Άμεσα Βαφόμενο (Προτού 
 Στεγνώσει) 
• Δεν Αποχρωματίζει τη Βαφή
• Αποτρέπει τις Ρηγματώσεις της 
 Βαφής
• Παραμένει Eύκαμπτο
• Εύκολο στη Χρήση
• Εξοικονομήστε Χρόνο και Χρήμα
• Για Εσωτερικές Εφαρμογές
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Επισκεφτείτε το κανάλι της Den Braven Ελλάς στο YouTube
Η Den Braven διαθέτει μια μεγάλη γκάμα από βίντεο εφαρμογής των 
προϊόντων, ειδικά σχεδιασμένα ώστε να σας βοηθήσουν να επιλέξετε 
το σωστό προϊόν. Τα βίντεο είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας και 
στο κανάλι μας στο Youtube.  Σαρώστε το QR Code παρακάτω για να 
δείτε το βίντεο του συγκεκριμένου προϊόντος.


