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Κόκκινη (25τμχ)
Μαύρη (12τμχ)

15508
15509

8711595098939
8711595098953

Παραγγελίες
Διατίθεται σε Φυσίγγια των 280ml σε κιβώτια των 12 τεμαχίων (μαύρη), 25 
τεμαχίων (κόκκινη), σε Pressure Pack των 200ml σε κιβώτια των 12 τεμαχίων 
καθώς επίσης και σε σωληνάρια των 80ml σε κιβώτια των 24 τεμαχίων. Για 
παραγγελίες συμβουλευτείτε τoν παρακάτω πίνακα με κωδικούς προϊόντων και 
barcode
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280ml Φυσίγγια

Κόκκινη
Μαύρη

2487
2488

5205205662083
5205205662076

80ml Σωληνάρια

Κόκκινη
Μαύρη
Γκρι

2173
2174
2175 

5205205115022
5205205115015
5205205115008

200ml Pressure Pack 

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:

Χρώμα: Κωδικός: EAN-13:

Χρώμα: Κωδικός: EAN-13:
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Gasket-Sealant
Τεχνικές Προδιαγραφές
Πυκνότητα   1,08 g/ml
Σκληρότητα shore A  29°
Επιμήκυνση Θραύσης  400%
Χρόνος Ωρίμανσης  1,5mm/ημέρα
Εφελκυστική Αντοχή  2,10 Mpa
Μέτρο Ελαστικότητας 100% 0,50 Mpa
Δημιουργία Επιδερμίδας 15 λεπτά
Θερμοκρασία Αντοχής  -60°C έως +300°C

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

*Η DB Gasket Sealant επηρεάζει της γαλβανισμένες επιφάνειες. Για το λόγο αυτό δεν είναι 
κατάλληλη για σφράγιση σε ηλεκτρικές κουζίνες. Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα.

Gasket-Sealant

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 και οι πληροφορίες είναι 
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας και στο κανάλι μας στο Youtube.  
Σαρώστε το QR Code παρακάτω για να δείτε τη σελίδα του 
συγκεκριμένου προϊόντος στην ιστοσελίδα μας.

Περιγραφή
Φλατζόκολλα υψηλής θερμοκρασίας και εξαιρετικής ποιότητας με 
διαρκή ελαστικότητα. Αντοχή σε λάδια, γράσα, αντιψυκτικά κλπ. 
Κατάλληλη για χρήσεις από -60°C έως +300°C.

Εφαρμογές
Για σφράγιση μηχανών, κιβωτίων ταχυτήτων, διαφορικών, 
συστημάτων θέρμανσης, κλιβάνων, θερμοστατών κλπ. Γενικότερα 
όπου χρειαζόμαστε σφράγιση με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.

• Αντοχή σε Υψηλές Θερμοκρασίες 
 έως 300°C
• Γρήγορη Ωρίμανση 
• Αντοχή σε Λιπαντικά και Γράσα
• Μόνιμα Ελαστική
• Ισχυρή Πρόσφυση
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