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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:

Διάφανη (280ml)
Λευκή (280ml)
Διάφανη (600ml)
Λευκή (600ml)

15161
15162
2746
2727

8711595097659
8711595097673
8711595039062
8711595039079

Παραγγελίες
Διατίθεται σε Φυσίγγια των 280ml σε κιβώτια των 12 τεμαχίων. 
Διατίθεται επίσης και σε λουκάνικα των 600ml σε κιβώτια των 12 
τεμαχίων. Για παραγγελίες συμβουλευτείτε τoν παρακάτω πίνακα με 
κωδικούς προϊόντων και barcode.
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Silicone-NO
Πιστοποιήσεις
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
EN 15651-2: G-CC 25LM
EN 15651-3: S XS2
EN 1026: Απώλειες Αέρα (έως 1050 Pa και 0,018m3/h @ 650 Pa)

Τεχνικές Προδιαγραφές
Πυκνότητα   1,02 g/ml
Σκληρότητα shore A  16°
Επιμήκυνση Θραύσης  500%
Εφελκυστική Αντοχή  1,22 Mpa
Δημιουργία Επιδερμίδας 8 λεπτά
Χρόνος Ωρίμανσης  2 χιλιοστά την ημέρα
Διαπερατότητα               an= 0,018m³/h @ 600Pa
Έλεγχος Διαπερατότητας Εώς 1050 Pa

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

Silicone-NO

Επισκεφθείτε 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 
Ουδέτερη, αντιμουχλική, άοσμη σιλικόνη εξαιρετικής ποιότητας με 
μόνιμη ελαστικότητα. Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες 
χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις 
ρηγματώσεις, το χλωριωμένο νερό, την υγρασία. Αντοχή στη μούχλα 
κατά ISO 846 A & B. Με αστάρι ZWALUW U12 γίνεται κατάλληλη για 
μόνιμη εμβάπτιση στο νερό. Δε συρρικνώνεται. Δεν επηρεάζει 
ευαίσθητες επιφάνειες. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 
Συμμορφώνεται με ISO 11600 F&G 25 LM, XS1, DIN 18545-E. 

Εφαρμογές
Για σφράγιση αρμών σε σημεία όπου η μούχλα πρέπει να αποφεύγεται 
όπως μπάνια, κουζίνες, νεροχύτες, πλακάκια, τζάμια, σφαγεία, 
υγειονομικούς χώρους, πισίνες (εσωτερικά και περιμετρικά), πλαστικά 
κλπ. Ενδείκνυται για σφραγίσεις αρμών διαστολής σε PVC, 
πολυκαρβονικά, πολυακρυλικά πάνελ, πλαίσια συστημάτων 
υαλοπινάκων κλπ. 

• Ουδέτερης Ωρίμανσης
• Εξαιρετική Πρόσφυση ακόμα και Χωρίς 
 τη Χρήση Ασταριού 
• Αντοχή στην Ηλακή Ακτινοβολία, το 
 Νερό και τις Ακραίες Καιρικές Συνθήκες 
• Αντιμουχλική Σφράγιση για Κτιριακές 
 Κατασκευές, Συστήματα Υαλοπινάκων 
 και Χώρων Υγιεινής
• Δοκιμασμένη εώς 1050 Pa σε Απώλειες 
 Αέρα για Παθητικά Σπίτια
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