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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

Silicone-NM

Silicone-NM

Centre of Excellence

Σιλικόνη ουδέτερη 
αντιμουχλική για μάρμαρα & 
φυσική πέτρα

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

Silicone-NM
Πιστοποίηση
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
EN 15651-2: G-CC 25LM
EN 15651-3: S XS2

Τεχνικές Προδιαγραφές
Πυκνότητα   1,01 g/ml
Σκληρότητα shore A  15°
Επιμήκυνση Θραύσης  530%
Εφελκυστική Αντοχή  0,96 Mpa
Δημιουργία Επιδερμίδας 10 λεπτά
Χρόνος Ωρίμανσης  2mm/ημέρα

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

Silicone-NM
Περιγραφή
Ουδέτερη αντιμουχλική σιλικόνη εξαιρετικής ποιότητας με μεγάλη 
ελαστικότητα. Σχεδιασμένη για την αποφυγή κηλιδώματος σε φυσικές 
πέτρες και μάρμαρα. Γρήγορη ωρίμανση και λαμπερή όψη. Αντοχή 
στην ηλιακή ακτινοβολία, τις ρηγματώσεις, το νερό και την υγρασία. Δε 
συρρικνώνεται, δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. 
Συμμορφώνεται με ISO 11600 F&G25-LM.

Εφαρμογές
Για σφράγιση αρμών φυσικών πετρωμάτων όπως μάρμαρα, γρανίτες 
και άλλα απορροφητικά υλικά. Για πλακάκια, γυαλί, πορσελάνη, 
βαμμένο μέταλλο, αλουμίνιο κλπ. Για εφαρμογές όπου πρέπει να 
περιοριστεί στο ελάχιστο το κηλίδωμα της επιφάνειας. Σε μπάνια, 
κουζίνες, γυάλινες κατασκευές κλπ.

• Ειδική Σύσταση για Μάρμαρα & 
 Φυσική Πέτρα
• Δε Λεκιάζει και Δεν Αποχρωματίζεται
• Κατάλληλη για Κουφώματα, 
 Προσόψεις, Είδη Υγιεινής 
• Αντιμουχλικές Ιδιότητες
• Σχεδόν Άοσμη
• Τέλεια Πρόσφυση ακόμα και Xωρίς Aστάρι
• Εξαιρετική Αντοχή στην Ακτινοβολία 
 UV, το Νερό και τις Ακραίες Καιρικές 
 Συνθήκες

BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

Silicone-NM
Σιλικόνη ουδέτερη 
αντιμουχλική για μάρμαρα & 
φυσική πέτρα 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.


