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Διάφανο 10082701 8711595009225

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

Κρυστάλλινα διάφανο ακρυλικό 
σφραγιστικό

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 Clear WT
Πιστοποίηση
EN 15651-1: F-INT

Τεχνικές Προδιαγραφές
Πυκνότητα   1,06 g/ml
Σκληρότητα shore A  42°
Επιμήκυνση Θραύσης  540%
Εφελκυστική Αντοχή  0,70 Mpa
Δημιουργία Επιδερμίδας 30 λεπτά

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

Acryl Clear WT

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 και οι πληροφορίες είναι 
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας και στο κανάλι μας στο Youtube.  
Σαρώστε το QR Code παρακάτω για να δείτε τη σελίδα του 
συγκεκριμένου προϊόντος στην ιστοσελίδα μας.

Περιγραφή
Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας, κρυστάλλινα διάφανο 
ακρυλικό σφραγιστικό. Μετά την ωρίμανσή του σχηματίζει μία 
κρυστάλλινα διάφανη σφράγιση. Πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη 
υλικά ακόμα και σε ελαφρά υγρές επιφάνειες. Δε διαβρώνει τα 
μέταλλα. Διάφανο μετά την ωρίμανσή του. 

Εφαρμογές
Για αρμούς κουφωμάτων (αλουμινίου και ξύλινων) και τοιχοποιίας. 
Αρμούς μεταξύ εσωτερικών σκαλιών και τοίχων, οροφής και τοίχων, 
σοβατεπί και περβάζια. Το DB Acryl Clear WT έχει υψηλή πρόσφυση 
χωρίς τη χρήση ασταριού σε τσιμέντο, τούβλο, βαμμένο ξύλο, 
ανοδιωμένο αλουμίνιο και σκληρό PVC. Βάφεται με χρώματα υδατικής 
βάσης και διαλύτου.

• Διάφανο Aκρυλικό Σφραγιστικό
• Λευκό κατά την Εφαρμογή
• Βάφεται
• Άοσμο
• Εύκολη Εφαρμογή
• Εφαρμόζεται ακόμα και σε Υγρές 
 Επιφάνειες
• Δε Διαβρώνει τα Μέταλλα
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