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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:

Γκρι Τσιμέντου 8221 8711595112192

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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Joint Fix®

Τεχνικές Προδιαγραφές
Πυκνότητα   1,74 g/ml
Σκληρότητα shore A  80°

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

Joint Fix®

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.

Περιγραφή 
Υψηλής ποιότητας, ειδικευμένο κονίαμα ακρυλικής βάσης. Για 
πλήρωση αρμών σε εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές. Αντέχει στη 
βροχή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή του. Έχει 
εξαιρετική πρόσφυση σε τσιμέντο, πέτρα, τοιχοποιία, σκυρόδεμα. 
Μπορεί να εφαρμοστεί και σε ελαφρώς υγρές επιφάνειες. Εάν 
χρειαστεί μπορεί να βαφτεί με όλα τα χρώματα (απαιτείται έλεγχος 
συμβατότητας). 

Εφαρμογές
Για αρμολόγηση και επισκευή στατικών αρμών σε προσόψεις και 
τοίχους με επενδύσεις φυσικής και τεχνητής πέτρας, για επισκευές 
ρωγμών σε τσιμέντο και πορομπετόν. 

• Κονίαμα Έτοιμο Προς Χρήση 
• Βάφεται
• Άοσμο
• Εξαιρετική Πρόσφυση Χωρίς Αστάρι
• Εφαρμόζεται και σε Ελαφρώς Υγρές 
 Επιφάνειες
• Για Εξωτερικές και Εσωτερικές Εφαρμογές
• Εύκολο στην Εφαρμογή
• Εύκολο στο Καθάρισμα
• Εξαιρετική Συμπεριφορά στη Βαφή
• Δεν Διαβρώνει τα Μέταλλα 
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