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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:

Acryl Anti-Crack

Acryl
Anti-Crack

Centre of Excellence

Μοναδικό ακρυλικό σφραγιστικό 
που προλαμβάνει την ρηγμάτωση 
και τον αποχρωματισμό της βαφής 
στους αρμούς

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. 

Ρηγματώσεις και αποχρωματισμός στη βαφή
Ένα τυπικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ελαιοχρωματιστές είναι οι ρωγμές 
στη βαφή όταν αυτή εφαρμόζεται πάνω στο σφραγιστικό. Η ρηγμάτωση είναι μια 
παραμόρφωση της επιφάνειας του χρώματος και φαίνεται ως μεγάλες ραγισμένες 
γραμμές ή ένα μοτίβο από μικρές ρωγμές. Οι ρηγματώσεις είναι ένα πρόβλημα 
στο τελικό αποτέλεσμα που δεν είναι εύκολο να λυθεί μετά και δημιουργεί 
καθυστερήσεις και πρόσθετο κόστος. 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. Το πρόβλημα του αποχρωματισμού εμφανίζεται κυρίως σε 
σφραγιστικά ακρυλικής βάσης και ο λόγος είναι η μη-συμβατότητα μεταξύ του 
χρώματος και του σφραγιστικού. Η Acryl Anti Crack 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.

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.



denbraven.gr

Acryl Anti-Crack
Πιστοποίηση
EN 15651-1: F-EXT-INT 7,5P

Τεχνικές Προδιαγραφές
Πυκνότητα   1,61 g/ml
Σκληρότητα shore A  40°
Επιμήκυνση Θραύσης  200%
Μέτρο Ελαστικότητας  0,70Mpa
Δημιουργία Επιδερμίδας 10 λεπτά

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

Acryl Anti-Crack
Περιγραφή
Ενός συστατικού, πλαστο-ελαστικό σφραγιστικό, ακρυλικής βάσης και 
εξαιρετικής ποιότητας με τεχνολογία UCA®. Βάφεται με ακρυλικά και 
πλαστικά χρώματα. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης μειώνει στο 
ελάχιστο το φαινόμενο ρηγμάτωσης της βαφής. Το προϊόν είναι σχεδόν 
άοσμο και δεν περιέχει φθαλικούς πλαστικοποιητές.

Εφαρμογές
Για αρμούς μεταξύ κουφωμάτων (αλουμινίου & ξύλινων) και 
τοιχοποιίας. Αρμούς μεταξύ εσωτερικών σκαλιών και τοίχων, οροφής 
και τοίχων, σοβατεπί και περβάζια. Για εσωτερικές και εξωτερικές 
εφαρμογές. Μετά την ωρίμανση αντέχει στις ακραίες καιρικές 
συνθήκες και τη βροχή. Έχει υψηλή πρόσφυση χωρίς τη χρήση 
ασταριού σε τσιμέντο, τούβλο, βαμμένο ξύλο, ανοδιωμένο αλουμίνιο 
και σκληρό PVC.

•  Προλαμβάνει τις Ρηγματώσεις και 
 τον Αποχρωματισμό της Βαφής 
•  Σχεδόν Άοσμο
•  Δε Συρρικνώνεται
•  Δε Διαβρώνει τα Μέταλλα
•  Εσωτερικές & Εξωτερικές Εφαρμογές
•  Εύκολο στη Χρήση 
•  Εύκολο στο Καθάρισμα

BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

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.
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