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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:

Λευκό 13430 8711595080026

Παραγγελίες
Διατίθεται σε Φυσίγγια των 290ml σε κιβώτια των 12 τεμαχίων. Για 
παραγγελίες συμβουλευτείτε τoν παρακάτω πίνακα με κωδικούς 
προϊόντων και barcode
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Τεχνικές Προδιαγραφές
Εφελκυστική αντοχή  2,20 MPA
Πυκνότητα   1,57 g/ml
Επιμήκυνση Θραύσης  335%
Σκληρότητα shore A  55°
Χρόνος ωρίμανσης  2-3 χιλιοστά την ημέρα

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

High Tack

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
Ενός συστατικού υβριδικό συγκολλητικό, άμεσης συγκράτησης και 
υψηλής συγκόλλησης. Λόγω της ισχυρής και άμεσης συγκράτησης, η 
στήριξη των υλικών κατά την εφαρμογή δεν είναι απαραίτητη. Είναι 
άοσμο, δεν περιέχει ισοκυανικά, σιλικόνες και διαλύτες. 

Εφαρμογές
Για συγκόλληση διαφόρων υλικών στην οικοδομή και την βιομηχανία. 
Κατάλληλο για πορσελάνη, βαμμένο μέταλλο, εποξικά και 
πολυεστερικά πάνελ, πολυστερίνη, σκληρό PVC, μολύβι, πέτρα, 
γυψοσανίδα, γυαλί, πάνελ πολυουρεθάνης, ανοξείδωτο, ανοδιωμένο 
αλουμίνιο, χαλκό, γαλβανιζέ επιφάνειες, ξύλο και πάνελ HPL. 
Προσοχή: Συστήνεται η εφαρμογή του με ενισχυμένο πιστόλι 
σιλικόνης (δύναμη σκανδάλης 12/1).

• Εξαιρετική Αρχική Συγκράτηση
• Υψηλή Τελική Συγκόλληση
• Πολυχρηστικό
• Υψηλή Εφελκυστική Αντοχή
• Άοσμο και Ουδέτερο
• Μόνιμα Ελαστικό
• Αντοχή στις Ακραίες Καιρικές Συνθήκες
• Απαλλαγμένο από Σιλικόνες, 
 Διαλύτες και Ισοκυανικά 
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