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Υβριδικό σφραγιστικό νέας 
τεχνολογίας ταχείας βαφής, 
που αντικαθιστά τον 
τζαμόστοκο

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. 

Περιορισμοί
Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, νεοπρένιο και 
επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Δεν είναι κατάλληλο για μόνιμη 
εμβάπτιση σε νερό. Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε πισίνες.

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.
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Τεχνικές Προδιαγραφές
Πυκνότητα   1,16 g/ml
Σκληρότητα Shore A  27°
Επιμήκυνση Θραύσης  275%
Εφελκυστική Αντοχή  0,85 Mpa
Μέτρο Ελαστικότητας  0,50 Mpa
Δημιουργία Επιδερμίδας 20 λεπτά

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

*Η συμβατότητα των σφραγιστικών με την δευτερεύουσα σφράγιση 
των διπλών υαλοπινάκων δεν εξασφαλίζεται γιατί τα επιλεγμένα υλικά 
αλλάζουν από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Για περισσότερες 
πληροφορίες επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα.

Monustop®

Περιγραφή
Το Monustop® είναι ένα μόνιμα ελαστικό υβριδικό σφραγιστικό νέας 
τεχνολογίας που αντικαθιστά τον παραδοσιακό τζαμόστοκο. Είναι 
σχεδόν άοσμο, δεν περιέχει ισοκυανικά, σιλικόνες και διαλύτες. 
Ωριμάζει γρήγορα, βάφεται πολύ νωρίς μετά την εφαρμογή του με 
χρώματα υδατικής βάσης και διαλύτη χωρίς να κρακελάρει την 
επιφάνεια της βαφής.

Εφαρμογές
Το Monustop® χρησιμοποιείται για μόνιμα ελαστικές σφραγίσεις 
μονών & διπλών υαλοπινάκων* και τζαμιών βιτρό σε ξύλινα, μεταλλικά 
και τσιμεντένια πλαίσια. Αντικαθιστά με επιτυχία τη χρήση του 
κλασικού τζαμόστοκου και τα προβλήματά της. Βάφεται με όλα τα 
χρώματα (νερού και συνθετικά). Συνιστάται δοκιμή πριν την 
εφαρμογή.

· Πολύ Eύκολο στην Εφαρμογή 
· Γρήγορη Ωρίμανση
· Βάφεται σε Σύντομο Χρονικό Διάστημα
  με όλα τα Χρώματα (Νερού και Συνθετικά)
· Πολύ Καλή Πρόσφυση Χωρίς την Xρήση 
 Ασταριού Aκόμα και σε Υγρές Επιφάνειες
· Μόνιμα Ελαστικό
· Δε Συρρικνώνεται και δεν Δημιουργεί 
 Φυσαλίδες
· Μεγάλη Μηχανική Αντοχή
· Απαλλαγμένο από Σιλικόνες και Ισοκυανικά
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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.


