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ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΓΕΝΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ
DB SILICONE-1001 U

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

4369 Φυσίγγιο 280 ■   Διάφανη 25 8711595011419

4391 Φυσίγγιο 280 ■   Λευκή 25 8711595011426

4430 Φυσίγγιο 280 ■   Μαύρη 25 8711595022668

4356 Φυσίγγιο 280 ■   Καφέ 25 8711595028837

4336 Φυσίγγιο 280 ■   Γκρι 25 8711595028813

8471 Λουκάνικο 550 ■   Διάφανη 12 8711595048149

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Όξινη σιλικόνη υψηλών 
προδιαγραφών με μεγάλη 
ελαστικότητα. Αντοχή στις 
υπεριώδεις ακτίνες, τις 
ρηγματώσεις, το νερό, την 
υγρασία. Για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση.

Για αρμολόγηση σε λείες επιφάνειες. Ενδείκνυται στον κατα-
σκευαστικό τομέα, αλλά και για οικιακή χρήση. Πολύ υψηλή 
πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, 
πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, φινιρισμένο ξύλο, 
καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες χωρίς τη 
χρήση ασταριού. Εφαρμόζεται σε συστήματα γυαλιού, μεταλλι-
κών κατασκευών, κουφωμάτων, τροχόσπιτων, σκαφών κλπ.

Δεν συνιστάται για PE, PP, PTFE, 
PC, PMMA, υλικά ασφαλτικής 
βάσης καθώς και για εφαρμογές 
σε τσιμέντο, μάρμαρο, μόλυ-
βδο, χαλκό, και γαλβανισμένες 
επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη 
για ενυδρεία.

<  Υψηλή μηχανική απόδοση
< 100% αδιάβροχη
<  Εσωτερική & εξωτερική χρήση
< Αντοχή στις ακτίνες UV

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+120˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
DB SILICONE STARSEAL

< Σφραγίζει - μονώνει      < Για οικοδομικές εφαρμογές      < Εσωτερική & εξωτερική Χρήση      < Αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

7550 Φυσίγγιο 260 ■   Διάφανη 25 5205205662120

7551 Φυσίγγιο 260 ■   Λευκή 25 5205205662137

7554 Φυσίγγιο 260 ■   Μαύρη 25 5205205662168

7552 Φυσίγγιο 260 ■   Καφέ 25 5205205662144

7553 Φυσίγγιο 260 ■   Γκρι 25 5205205662151

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Όξινη σιλικόνη με πολύ μεγάλη 
ελαστικότητα. Αντοχή στις υπερι-
ώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, 
το νερό, την υγρασία.  Εμπλουτι-
σμένη με πρόσθετα μυκητοκτόνα 
για αντίσταση στην ανάπτυξη 
της μούχλας. Για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση.

Για αρμολόγηση σε μη πορώδεις επιφάνειες, στον 
κατασκευαστικό τομέα και για οικιακή χρήση. Υψηλή 
πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσε-
λάνη, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, φινι-
ρισμένο ξύλο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες 
επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Εφαρμόζεται σε 
συστήματα γυαλιού, μεταλλικών κατασκευών, κουφωμά-
των, τροχόσπιτων κλπ.

Δεν συνιστάται για   
PE, PP, PTFE, PC, PMMA, 
υλικά ασφαλτικής βάσης, 
καθώς και για εφαρμογές σε 
τσιμέντο, μάρμαρο, μόλυβδο, 
χαλκό, και γαλβανισμένες επι-
φάνειες. Δεν είναι κατάλληλη 
για ενυδρεία.

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+120˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΌΥΔΕΤΕΡΗ 
ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ
DB SILICONE NEUTRASIL-1001 U

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

10469501 Φυσίγγιο 310 ■   Διάφανη 12 8711595031080 

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Όυδέτερη, άοσμη σιλικόνη πολλαπλών εφαρμογών 
με διαρκή ελαστικότητα. Καλή πρόσφυση σε πολλές 
επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις 
υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό, την 
υγρασία. Δε συρρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθη-
τες επιφάνειες. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 

Για αρμούς διαστολής κτηρίων. Για 
τσιμέντο, τοιχοποιία, προκατα-
σκευασμένα τσιμεντένια πάνελ, για 
συστήματα υαλοπινάκων κτλ.

Δεν συνιστάται για PE, PP, PC, 
PMMA,  PTFE, υλικά ασφαλτι-
κής βάσης, καθώς και μαλακά 
πλαστικά. Δεν είναι κατάλληλη 
για ενυδρεία.

< Σιλικόνη πολλαπλών εφαρμογών
< Άοσμη 
< Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες

< Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, 
      το νερό και τις ακραίες καιρικές συνθήκες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+120˚C 12

μήνες
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< Σφραγίζει - μονώνει      < Για οικοδομικές εφαρμογές      < Εσωτερική & εξωτερική Χρήση      < Αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

15161 Φυσίγγιο 280 ■   Διάφανη 12 8711595097659

15162 Φυσίγγιο 280 ■   Λευκή 12 8711595097673 

2746 Λουκάνικο 600 ■   Διάφανη 12 8711595039062

2727 Λουκάνικο 600 ■   Λευκή 12 8711595039079

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Όυδέτερη, αντιμουχλική, άοσμη σιλικόνη εξαιρε-
τικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα. Εξαιρε-
τική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες χωρίς τη 
χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, 
τις ρηγματώσεις, το χλωριωμένο νερό, την υγρα-
σία. Με αστάρι ZWALUW U12 γίνεται κατάλληλη 
για μόνιμη εμβάπτιση στο νερό. Δε συρρικνώνε-
ται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Για 
εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πιστοποίηση για 
εφαρμογές σε χώρους παρασκευής τροφίμων.

Για σφράγιση αρμών σε σημεία 
όπου η μούχλα πρέπει να απο-
φεύγεται όπως μπάνια, κουζίνες, 
νεροχύτες, πλακάκια, τζάμια, 
σφαγεία, υγειονομικούς χώρους, 
πισίνες (εσωτερικά και περιμε-
τρικά), πλαστικά κλπ. Ενδείκνυται 
για σφραγίσεις αρμών διαστολής 
σε uPVC, πλαίσια συστημάτων 
υαλοπινάκων κλπ. 

Δεν συνιστάται για ενυδρεία, 
PMMA, PE, PP, PC, PTFE, υλικά 
ασφαλτικής βάσης και μαλακά 
πλαστικά. 

< Μηχανισμός ουδέτερης ωρίμανσης < Εφαρμόζεται χωρίς αστάρι στις περισσότερες περιπτώσεις  
< Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, το νερό και τις ακραίες καιρικές συνθήκες <  Για κτιριακές κατασκευές και συστήματα υαλοπινάκων

ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΌΥΔΕΤΕΡΗ 
ΑΝΤΙΜΌΥΧΛΙΚΗ

DB SILICONE-NO

+5˚C
+40˚C

–50˚C
+120˚C 12

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

< Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, 
      το νερό και τις ακραίες καιρικές συνθήκες

ü Μηχανισμός ουδέτερης ωρίμανσης
ü Εφαρμόζεται χωρίς αστάρι  

ü Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, το νερό  
και τις ακραίες καιρικές συνθήκες
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ΧΡΏΜΑΤΙΣΤΗ ΌΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΌΝΗ
ΣΕ ΑΠΌΧΡΏΣΕΙΣ RAL
DB SILICONE COLOURS

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Εξαιρετικής ποιότητας χρωματιστή ουδέτερη σι-
λικόνη για χώρους υγιεινής, προσόψεις και πλαί-
σια παραθύρων. Πολύ καλή πρόσφυση και σχεδόν 
άοσμη. Μεγάλη επιλογή έτοιμων αποχρώσεων 
RAL ετοιμοπαράδοτες. Ελάχιστη παραγγελία 2 
τεμάχια ανά απόχρωση!

Για ανθεκτική & ελαστική σφράγιση 
σε σκυροδέμα, τοιχοποιία, συστήματα 
υαλοπινάκων, κατασκευές, κουζίνες, 
μπάνια, ντουζιέρες και βιομηχανικές 
εφαρμογές. Ειδικευμένη για σφραγίσεις  
σε χώρους υγιεινής με μοντέρνα υλικά.

Δεν είναι κατάλληλη για 
εφαρμογή σε πολυαιθυ-
λένιο, πολυπροπυλένιο, 
πολυκαρμπονικά, τεφλόν, 
νεοπρέν, μαλακά πλαστικά 
και πλεξιγκλάς.

<  Μεγάλη ποικιλία έτοιμων  
αποχρώσεων      

< Για απαιτητικές εφαρμογές       
<  Όυδέτερη 100% σιλικόνη      
< Σχεδόν άοσμη      

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+120˚C 12

μήνες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

12009863Α Σετ 310 1002 2 5205205002995

12009511Α Σετ 310 1015 2 5205205003176

12009880Α Σετ 310 3007 2 5205205003121

12009950Α Σετ 310 3020 2 5205205003145

12009879Α Σετ 310 5010 2 5205205003138

12009866Α Σετ 310 5011 2 5205205003008

12009510Α Σετ 310 6005 2 5205205003183

12009949Α Σετ 310 6009 2 5205205003152

12009869Α Σετ 310 7006 2 5205205003015

12009506Α Σετ 310 7011 2 5205205003220

12009861Α Σετ 310 7012 2 5205205003022

12009864Α Σετ 310 7015 2 5205205003039

12009508Α Σετ 310 7016 2 5205205003206

12009870Α Σετ 310 7021 2 5205205003046

12009873Α Σετ 310 7032 2 5205205003053

12009507Α Σετ 310 7035 2 5205205003213

12009871Α Σετ 310 7039 2 5205205003060

12009951Α Σετ 310 8003 2 5205205003169

12009509Α Σετ 310 8007 2 5205205003190

12009867Α Σετ 310 8014 2 5205205003077

12009862Α Σετ 310 8017 2 5205205003084

12009505Α Σετ 310 9001 2 5205205003237

12009865Α Σετ 310 9003 2 5205205003091

12009868Α Σετ 310 9006 2 5205205003107

12009872Α Σετ 310 9007 2 5205205003114

12009504Α Σετ 310 9010 2 5205205003244

12009503Α Σετ 310 TRAN.GREY 2 5205205003251

ΧΡ
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Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

10957802 Φυσίγγιο 260 ■   Λευκό 25 5205205112304

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού σφραγιστικό 
υψηλής ποιότητας με βάση ακρυ-
λικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση 
σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό 
σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση 
σε πορώδη υλικά. 

Για σφραγίσεις ρηγματώσεων 
τοιχοποιίας, γυψοσανίδας, 
σφραγίσεις χωρισμάτων, κενών 
μεταξύ σοβατεπί, οικοδομικών 
αρμών μεταξύ πλαισίων 
παραθύρων και τοιχοποιίας κλπ.

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή 
διάβρωση  από το νερό, σε πολυαιθυλένιο, πολυπρο-
πυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν 
βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα 
σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει ρηγματώ-
σεις στην επιφάνεια της βαφής.

<  Εσωτερική και εξωτερική χρήση      < Βάφεται      <  Εύκολο στην εφαρμογή      < Εφαρμογή χωρίς αστάρι

ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ 
DB ACRYLIC STARSEAL

+5˚C
+30˚C

–20˚C
+75˚C 18

μήνες

ü Βάφεται   ü Εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές  
ü Εξαιρετική πρόσφυση   ü Ανθεκτικό στις ακτίνες UV

ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ 
ΓΕΝΙΚΏΝ EΦΑΡΜΌΓΏΝ
DB ACRYLIC-1001 D

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

10698111 Φυσίγγιο 280 ■   Λευκό 25 5205205112328

12002477 Φυσίγγιο 280 ■   Γκρι 25 5205205112335

12002497 Φυσίγγιο 280 ■   Καφέ 25 5205205112342

11778002 Λουκάνικο 400 ■   Λευκό 12 5205205112359

12003321 Λουκάνικο 600 ■   Λευκό 12 8711595171595 

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού σφραγιστικό υψηλής ποιό-
τητας με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την 
ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό 
σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πο-
ρώδη υλικά. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά 
χρώματα. Μπορεί να απορροφήσει έως 7,5% 
κινητικότητα αρμού. Πιστοποιητικό CE 7,5 P.

Για σφραγίσεις ρηγματώσε-
ων τοιχοποιίας, γυψοσα-
νίδας, χωρισμάτων, κενών 
μεταξύ σοβατεπί, οικοδομι-
κών αρμών μεταξύ πλαισίων 
παραθύρων και τοιχοποιίας 
κλπ.

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές 
με συνεχή διάβρωση από το νερό, σε 
πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν  και 
ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν βαφτεί με 
χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα 
σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει 
ρηγματώσεις στην επιφάνεια της βαφής.

<  Βάφεται
< Εσωτερικές & εξωτερικές  
      εφαρμογές
<  Εξαιρετική πρόσφυση
< Ανθεκτικό στις ακτίνες UV

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 18

μήνες
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Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

12003764 Φυσίγγιο 310 ■   Λευκό 12 8711595177429

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Yψήλης ποιότητας ακρυλικό σφραγιστικό ειδικά 
σχεδιασμένο να μπορεί να βαφτεί αμέσως μετά την 
εφαρμογή, χωρίς να έχει προλάβει να στεγνώσει. 
Βασίζεται στην τεχνολογία UCA® με εξαιρετική 
συμβατότητα με χρώματα υδατικής και αλκυδικής  
βάσης. Το DB WET ON WET δεν αποχρωματίζει την 
βαφή και αποτρέπει το κρακελάρισμα παραμένο-
ντας ελαστικό και μετά την ωρίμανση.

Για σφράγιση αρμών που πρέπει να 
βαφτούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
όπως σκάλες, τοίχους, ταβάνια, σοβατε-
πί, περβάζια, ξύλινα και μεταλλικά 
πλαίσια παραθύρων, σκυρόδεμα και 
τοιχοποιία. Επιπλέον το προϊόν είναι 
κατάλληλο για το γέμισμα ρωγμών από 
τρύπες βιδών και καρφιών σε τοίχους 
και σε οροφές από ξύλο, σοβά, γύψο, 
σκυρόδεμα και τούβλα. 

Δεν είναι κατάλληλο για 
συνεχή έκθεση σε νερό, για 
PE, PP, PC, PMMA, PTFE, 
μαλακά πλαστικά, νεοπρένιο 
και ασφαλτικά υποστρώματα.

< Άμεσα βαφόμενο (προτού στεγνώσει)  < Δεν αποχρωματίζει τη βαφή  
< Αποτρέπει τις ρηγματώσεις της βαφής <  Παραμένει εύκαμπτο <  Εύκολο στη χρήση

ΑΜΕΣΑ ΒΑΦΌΜΕΝΌ  
ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ

DB ACRYL WET ON WET

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 12

μήνες
20

 min.

Acryl Wet on Wet
Μοναδικό ακρυλικό σφραγιστικό ειδικά σχεδιασµένο 
για να βάφεται αµέσως µετά την εφαρµογή του  

• Άµεσα βαφόµενο (προτού στεγνώσει) 
• ∆εν αποχρωµατίζει τη βαφή
• Αποτρέπει τις ρηγµατώσεις της βαφής
• Παραµένει εύκαµπτο
• Εύκολο στη χρήση
• Εξοικονοµήστε χρόνο και χρήµα
• Για εσωτερικές εφαρµογές

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ, ΒΑΨΤΕ, ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ
denbraven.gr

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ, ΒΑΨΤΕ, ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ
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ΧΡΏΜΑΤΌΛΌΓΙΌ

Κελεμπέκι 2601 Ιρόκο 9901Δρυς 3501 Καρυδιά 1231 Όξυά 8901Πεύκο 3901 Κερασιά 5601 Μαόνι Σκ. 7801Καρυδιά Σκ. 0301 Βέγκε 2071

ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ ΞΥΛΌΥ
DB ACRYLIC PARQUET-SEAL

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

15531 Φυσίγγιο 310 Κελεμπέκι 2601 12 5205205112137

15532 Φυσίγγιο 310 Πεύκο 3901 12 5205205112144

15533 Φυσίγγιο 310 Δρυς 3501 12 5205205112151

15534 Φυσίγγιο 310 Ιρόκο 9901 12 5205205112168

15535 Φυσίγγιο 310 Κερασιά 5601 12 5205205112175

15536 Φυσίγγιο 310 Καρυδιά 1231 12 5205205112182

15537 Φυσίγγιο 310 Καρυδιά Σκ. 0301 12 5205205112199

15538 Φυσίγγιο 310 Μαόνι Σκ. 7801 12 5205205112205

15539 Φυσίγγιο 310 Οξυά 8901 12 5205205112212

16291 Φυσίγγιο 310 Βέγκε 2071 12 5205205112243

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Εξαιρετικής ποιότητας σφραγιστικό σε αποχρώ-
σεις ξύλου με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά 
την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό 
σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη 
υλικά χωρίς τη χρήση ασταριού. Υψηλή πρόσφυση 
σε τούβλα, τοιχοποιία, ξύλινες επιφάνειες κλπ. 
Μετά την ωρίμανση μπορεί να βαφτεί. Για χρήση 
εσωτερική και εξωτερική.

Για σφράγιση ξύλινων και 
laminate δαπέδων, πλαισίων 
ξύλινων κουφωμάτων, 
σφράγιση μεταξύ σκάλας 
και τοιχοποιίας, σφράγιση 
σε πέργολες, ξύλινες 
κατασκευές κλπ.

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε 
περιοχές με συνεχή διάβρωση από 
το νερό, πολυπροπυλένιο, τεφλόν 
και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν 
βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη 
περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο, 
μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις 
στην επιφάνεια της βαφής.

< Εξαιρετική ποιότητα
< Αποχρώσεις ξύλου
<  Εσωτερικές & εξωτερικές 
      εφαρμογές
< Εύκολο στην εφαρμογή

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 30

μήνες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

12010635 Φυσίγγιο 310 ■   Λευκό 12 5205205111741 

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού, πλάστο-ελαστικό 
σφραγιστικό, ακρυλικής βάσης και εξαι-
ρετικής ποιότητας. Βάφεται με ακρυλικά 
και πλαστικά χρώματα. Λόγω της ειδικής 
του σύνθεσης μειώνει στο ελάχιστο το 
φαινόμενο ρηγμάτωσης της βαφής. Το 
προϊόν είναι σχεδόν άοσμο και δεν περιέ-
χει φθαλικούς πλαστικοποιητές.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Για αρμούς μεταξύ  κουφωμάτων (αλουμινίου και ξύλινων) 
και τοιχοποιίας. Αρμούς μεταξύ εσωτερικών σκαλιών 
και τοίχων, οροφής και τοίχων, σοβατεπί και περβάζια. 
Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Μετά την 
ωρίμανση αντέχει στις ακραίες καιρικές συνθήκες και την 
βροχή. Έχει υψηλή πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού 
σε τσιμέντο, τούβλο, βαμμένο ξύλο, ανοδιωμένο αλουμίνιο 
και σκληρό PVC.

Δε συνιστάται για 
εφαρμογή σε περιοχές 
με συνεχή διάβρωση 
από το νερό, σε 
πολυπροπυλένιο, τεφλόν 
και ασφαλτούχα 
υποστρώματα. 

< Προλαμβάνει τις ρηγματώσεις στην βαφή      < Δεν συρρικνώνεται       
< Εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές      < Τρίβεται μετά την ωρίμανση

ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ 
ΚΑΤΑ ΤΏΝ ΡΏΓΜΏΝ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ 
DB ACRYLIC ANTI-CRACK

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

10082701 Φυσίγγιο 310 ■   Διάφανο 12 8711595009225

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας, 
διάφανο ακρυλικό σφραγιστικό με πρόσθετα 
σιλικόνης. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα 
διάφανο πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό. Πολύ 
καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά χωρίς τη χρή-
ση ασταριού. Δεν διαβρώνει τα μέταλλα. Μπορεί 
να απορροφήσει έως 12,5% κινητικότητα αρμού. 
Διάφανο μετά την ωρίμανση του. Βάφεται με 
πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. 

Για αρμούς κουφωμάτων (αλουμινίου 
και ξύλινων) και τοιχοποιίας. Αρμούς 
μεταξύ εσωτερικών σκαλιών και 
τοίχων, οροφής και τοίχων, σοβατεπί 
και περβάζια. Το DB ACRYL CLEAR 
WT έχει υψηλή πρόσφυση χωρίς 
την χρήση ασταριού σε τσιμέντο, 
τούβλο, βαμμένο ξύλο, ανοδιωμένο 
αλουμίνιο και σκληρό PVC.

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση 
κάτω από το νερό, για PE, PP, 
PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες 
ασφαλτικής βάσης. Μετά από με-
γάλη έκθεση σε νερό η επιφάνεια 
του διάφανου DB ACRYL CLEAR 
WT  μπορεί να κοκκινίσει. Επανέρ-
χεται στη αρχική κατάσταση όταν 
η επιφάνεια στεγνώσει.

< Διάφανο ακρυλικό σφραγιστικό      < Μεγάλη ελαστικότητα      < Δεν διαβρώνει τα μέταλλα      < Για εσωτερικές εφαρμογές

ΔΙΑΦΑΝΌ ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ
DB ACRYL CLEAR WT

ü Άγρια όψη (κάνει αόρατη 
την επιδιόρθωση 

σε τραχιά επιφάνεια)
üΈυκαμπτο
ü Βάφεται

ü Έυκολο στην εφαρμογή.

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 12

μήνες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

1144 Φυσίγγιο 310 ■   Λευκό 12 8711595019583

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Ενός συστατικού ακρυλικό σφραγι-
στικό, υψηλής ποιότητας με άγρια 
όψη. H άγρια όψη του κάνει την επι-
διόρθωση αόρατη όταν εφαρμόζεται 
σε τραχιά επιφάνεια.Το προϊόν είναι 
σχεδόν άοσμο και δεν οξειδώνει τα 
μέταλλα. Βάφεται με πλαστικά και 
ακρυλικά χρώματα. 

Για σφράγιση αρμών και ρωγμών μεταξύ επιφα-
νειών που έχουν άγρια όψη όπως: τοιχοποιία, 
σοβάς, τούβλα κλπ. Για εσωτερική και εξωτε-
ρική χρήση. Μετά την ωρίμανση αντέχει στις 
ακραίες καιρικές συνθήκες και την βροχή. Έχει 
υψηλή πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού σε 
τσιμέντο, τούβλο, βαμμένο ξύλο, ανοδιωμένο 
αλουμίνιο, σκληρό PVC κτλ.

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Δεν συνιστάται για χρήση 
κάτω από το νερό, για PE, 
PP, PC, PMMA, PTFE και επι-
φάνειες ασφαλτικής βάσης. 
Όταν οι βαφές περιέχουν 
πολλά στερεά κατά όγκο 
μπορεί να ρηγματώσει η 
επιφάνεια τους.

ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ 
ΜΕ ΑΓΡΙΑ ΌΨΗ

DB STUC-O-SEAL

< Άγρια όψη      < Εύκαμπτο      < Εξαιρετική συμπεριφορά στην βαφή      < Εύκολο στην χρήση

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ
DB POLYFLEX-422

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Yψηλής ποιότητας, επαγγελματικό, 
πολυουρεθανικό σφραγιστικό χαμηλού 
μέτρου ελαστικότητας που ωριμάζει 
με την ατμοσφαιρική υγρασία. Το DB 
POLYFLEX-422 είναι εύκολο στην εφαρμογή 
με πιστόλι, με εξαιρετική πρόσφυση. 
Eξαιρετικά ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές 
συνθήκες και μόνιμα ελαστικό. Μετά την 
ωρίμανση μπορεί να βαφτεί. Συμμορφώνεται 
με ISO 11600 F-25LM.

Για σφράγιση αρμών στη βιομηχανία προκατασκευ-
ασμένων σπιτιών, σε κτίρια, στηθαία, περβάζια, 
πλακίδια τοίχων και σε σημεία μεταξύ πλαισιών 
παραθύρων και τοιχοποιίας. Υψηλή πρόσφυση σε 
διάφορα οικοδομικά υλικά όπως τσιμέντο, τοιχοποιία, 
βαμμένο ξύλο, γυαλί, αλουμίνιο, χάλυβας, ανοξεί-
δωτος χάλυβας, PVC και στους περισσότερους από 
τους συνδυασμούς τους. Xρησιμοποιείται και χωρίς 
αστάρι για αρμούς διαστολής και σύνδεσης κτιρίων 
εσωτερικά και εξωτερικά.

Το λευκό χρώμα 
ενδέχεται να κιτρινίσει 
λίγο σε μεγάλη έκθεση 
στη ηλιακή ακτινοβολία. 
Δεν συνιστάται για 
χρήση σε υαλοπίνακες, 
ενυδρεία, για PE, PP, 
PC, PMMA, PTFE, και 
επιφάνειες ασφαλτικής 
βάσης. 

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00800 Φυσίγγιο 300 ■   Λευκό 12 5205205113196

00801 Φυσίγγιο 300 ■   Γκρι 12 5205205113202

5552 Λουκάνικο 600 ■   Λευκό 12 5205205113066

5558 Λουκάνικο 600 ■   Γκρι 12 5205205113073

<  Χαμηλού μέτρου ελαστικότητας      < Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού      <  Υψηλή μηχανική αντοχή      < Μόνιμα ελαστικό      < Βάφεται

+5˚C
+40˚C

–30˚C
+70˚C 12

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

Πλάτος X Βάθος 
(a x b) διαστάσεις 
σφράγισης (mm)

4 x 4 5 x 5 8 x 5 8 x 8 10 x 8 10 x 10 12 x 8 12 x 10 15 x 10 15 x 12 15 x 15 18 x 10 18 x 15 20 x 10 20 x 15

Τρέχοντα μέτρα σφράγισης 
ανά φυσίγγιο (300ml) ανάλογα
 με την διάσταση του αρμού (m)

18,8 12,0 7,5 4,7 3,8 3,0 3,1 2,5 2,0 1,7 1,3 1,7 1,1 1,5 1,0

Απαιτούμενη ποσότητα φυσιγγίων  
(300ml) για σφράγιση 100m ανάλογα 

με την διάσταση του αρμού
5 8 13 21 26 32 30 39 48 59 71 59 91 67 100

Τρέχοντα μέτρα σφράγισης
 ανά σαλάμι (600ml) ανάλογα 

με την διάσταση του αρμού (m)
37,5 24,0 15,0 9,3 7,6 6,0 6,4 5,0 4,0 3,3 2,7 3,3 2,1 2,9 1,5

Απαιτούμενη ποσότητα σαλαμιών  
(600ml) για σφράγιση 100m ανάλογα 

με την διάσταση του αρμού
3 4 7 11 13 17 16 20 25 30 37 30 47 35 52

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΑΡΜΌΚΌΛΛΑ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ  
DB TECTANE-452

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Υψηλής ποιότητας, επαγγελματικό, πολυουρε-
θανικό σφραγιστικό μεσαίου μέτρου ελαστι-
κότητας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική 
υγρασία. Το DB TECTANE 452 είναι εύκολο στην 
εφαρμογή με πιστόλι, με εξαιρετική πρόσφυση. 
Συμμορφώνεται με ISO 11600 F 25LM, SNJF 
F25E, FDA, ITT of CAoF.

Για ελαστικές συγκολλήσεις σε εσωτε-
ρικές και εξωτερικές εφαρμογές. Για 
αρμούς σύνδεσης δαπέδων και τοίχων. Σε 
μεταλλικές κατασκευές, σε προκατασκευ-
ασμένα σπίτια, οχήματα, container, ψυγεία, 
αυτοκινούμενα, σκάφη, τροχόσπιτα, τρένα, 
αεροπλάνα. 

Το λευκό χρώμα ενδέχεται 
να κιτρινίσει λίγο σε μεγάλη 
έκθεση στη ηλιακή ακτινοβολία. 
Δεν συνιστάται για χρήση σε 
υαλοπίνακες, ενυδρεία, για PE, 
PP, PC, PMMA, PTFE και επιφά-
νειες ασφαλτικής βάσης. 

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

6729 Φυσίγγιο 300 ■   Μαύρο 12 5205205113011

6728 Φυσίγγιο 300 ■   Λευκό 12 5205205113004

< Μεσαίου μέτρου ελαστικότητας      < Υψηλή μηχανική αντοχή      < Μόνιμα ελαστικό      < Βάφεται

+5˚C
+40˚C

–30˚C
+70˚C 12

μήνες
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ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
«All-In-One» σφραγιστικό-συγκολλητικό 
MS-Polymer με εξαιρετική πρόσφυση στις 
περισσότερες επιφάνειες χωρίς τη χρήση 
ασταριού. Άοσμο και φιλικό για το χρήστη. 
Σχεδιασμένο για πολλαπλές εφαρμογές. 
Μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, το 
νερό, την υγρασία, τη μούχλα κλπ. Εφαρμό-
ζεται και σε υγρές επιφάνειες. Βάφεται με 
χρώματα ενός και δύο συστατικών.

Για  εφαρμογές συγκόλλησης και σφράγισης 
σε πάνελ, σοβατεπί, περβάζια, κατώφλια και 
μονωτικά υλικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
τη στεγανοποίηση σε συστήματα υαλοπινάκων 
σε εσωτερικούς χώρους,  κουζίνες, μπάνια, 
την αυτοκινητοβιομηχανία, την ναυπηγική 
βιομηχανία, και σε μεταλλικές κατασκευές. 
Συνιστάται  δοκιμή πρόσφυσης πριν την 
εφαρμογή.

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω 
από το νερό, για PE, PP, PTFE, 
και  επιφάνειες ασφαλτικής 
βάσης. Δεν είναι κατάλληλο για 
αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται 
με χρώματα αλκυδικής βάσης. 
Ενδέχεται να κιτρινίσει όταν 
εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη.

 ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ/ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ 
ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ  

DB HYBRIFIX

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

1125 Σωληνάριο 80 ■   Λευκό 25 8711595089784

15156 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 8711595097550

15157 Φυσίγγιο 290 ■   Γκρι 12 8711595097574

12009456 Φυσίγγιο 290 ■   Μαύρο 12 8711595189309

< Πολυχρηστικό, για συγκόλληση και σφράγιση   < Ισχυρή συγκόλληση   
< Απαλλαγμένο από σιλικόνες  και ισοκυανικά    < Άοσμο, ουδέτερο 

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

15155 Φυσίγγιο 290    Υπερδιάφανο 12 8711595097536

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού, υπερδιάφανο, επαγγελ-
ματικό σφραγιστικό-συγκολλητικό υψηλής 
ποιότητας βάσης MS-Polymer. Ωριμάζει με 
την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας 
μία ισχυρή, ελαστική συγκόλληση. Κατάλ-
ληλο μόνο για εσωτερικές εφαρμογές.

Για εφαρμογές σε κτίρια, μπάνια, 
κουζίνες, κλπ. Ειδικό για συστήματα 
εσωτερικών υαλοπινάκων και βερνι-
κωμένων επιφανειών, για πορσελά-
νες, κεραμικά πλακάκια, ανοξείδωτο 
χάλυβα, χαλκό, μόλυβδο κλπ.

Δεν είναι κατάλληλο για χρήση κάτω από το 
νερό, για εφαρμογές με υλικά PE, PP, PTFE, 
νεοπρένιο, επιφάνειες ασφαλτικής βάσης και 
για αρμούς διαστολής. Ενδέχεται να κιτρινίσει 
όταν εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη και όταν 
έρχεται σε επαφή με χημικά καθαριστικά.

 ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ/ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ 
ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ 

DB CLEARFIX

< Υπερδιάφανο
< Υψηλή απόδοση

< Άοσμο, ουδέτερο
< Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 12

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

< Πολύ ελαστικό      < ISO 11600 F25 LM       < Αντοχή στο θαλασσινό νερό και στον παγετό      < Αντοχή στη γήρανση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες

ΥΒΡΙΔΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ
DB HYBRISEAL FACADE

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού σφραγιστικό υβρίδιο πολυουρεθάνης 
με πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Απαλλαγμένο από 
ισοκυάνια και διαλύτες. Μόνιμα ελαστικό. Ανθεκτικό 
στην υγρασία, τις ακραίες καιρικές συνθήκες και την 
υπεριώδη ακτινοβολία. Γρήγορο και άοσμο στέγνωμα. 
Μετά την ωρίμανση βάφεται με κατάλληλα χρώματα 
διασποράς (μη ρητινούχα). Συμμορφώνεται με ISO 
11600 F-25LM, SNJF F 25 E, DIN 18540 F, DIN 4102-1 
fire resistance, FDA specification, UBATC-BUTGB.

Για συγκόλληση και στεγανοποίηση στον τομέα 
των κατασκευών και της βιομηχανίας. Για αρμούς 
μεταξύ ξύλου, μετάλλου, αλουμινίου και PVC, 
καθώς και των περισσοτέρων συνδυασμών τους. 
Για ρωγμές σε σκυρόδεμα, πέτρινους τοίχους, 
μπετόν, τοιχοποιία. Για σφράγιση αρμών στη 
βιομηχανία και σε προκατασκευασμένα κτίρια. 
Για συγκόλληση σε στηθαία, περβάζια, πλακάκια, 
μεταλλικές κατασκευές και επισκευές.

Δεν είναι κατάλληλο 
για εφαρμογή σε 
πολυαιθυλένιο, 
πολυπροπυλένιο,  
τεφλόν και 
ασφαλτικά υλικά.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

5401306 Φυσίγγιο 300 ■   Λευκό 12 5205205113356

5401319 Φυσίγγιο 300 ■   Γκρι 12 5205205113363

5401019 Λουκάνικο 600 ■   Γκρι 12 5205205113059

5401006 Λουκάνικο 600 ■   Λευκό 12 5205205113080

+5˚C
+35˚C

–30˚C
+80˚C 12

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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ü'Αμεση αρχική συγκράτηση

üΥψηλή τελική συγκόλληση

üΠολυχρηστικό

ü Αμεση αρχική συγκράτηση   üΥψηλή τελική συγκόλληση   üΠολυχρηστικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού υβριδικό συ-
γκολλητικό, άμεσης συγκράτησης 
και υψηλής ποιότητας. Λόγω της 
ισχυρής και άμεσης συγκράτησης 
η στήριξη των υλικών κατά την 
εφαρμογή δεν είναι απαραίτητη. 
Είναι άοσμο, δεν περιέχει ισοκυα-
νικά, σιλικόνες και διαλύτες.

Για συγκόλληση διαφόρων υλικών στην οικοδομή και 
την βιομηχανία. Κατάλληλο για πορσελάνη, βαμμένο 
μέταλλο, εποξικά και πολυεστερικά πάνελ, πολυστερίνη, 
σκληρό PVC, πολυκαρμπονικά, 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).

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω 
από το νερό, για PE, PP, PTFE 
και επιφάνειες ασφαλτικής 
βάσης. Ακατάλληλο για 
αρμούς διαστολής. Δεν 
βάφεται με χρώματα 
αλκυδικής βάσης. Δεν αντέχει 
στην ηλιακή ακτινοβολία. 

< Εξαιρετική αρχική συγκράτηση      < Υψηλή τελική συγκόλληση      < Πολυχρηστικό      
< Άοσμο, ουδέτερο      < Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

13430 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 8711595080026

ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΒΙΌΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ
DB HIGH-TACK

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ ΚΑΘΡΕΠΤΏΝ 
ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
DB MIRRORFIX-MS

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

10198 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 5205205111383

Συγκολλητικό καθρεπτών άμεσης συγκράτησης 
και εξαιρετικής ποιότητας, τεχνολογίας MS-
Polymer. Κατάλληλο για όλους τους καθρέπτες  
κατασκευασμένους κατά DIN 1238. Λόγω της 
ισχυρής και άμεσης συγκράτησης, η στήριξη 
του καθρέπτη στην εφαρμογή δεν είναι πάντα 
απαραίτητη. Προϊόν άοσμο, χωρίς διαλύτες. Δεν 
επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε 
εφελκυσμό μετά την ωρίμανση 2,2Νmm2.

Για συγκόλληση καθρεπτών σε οικοδομικά 
στοιχεία όπως: επιφάνειες ξύλου, πέτρας, 
σοβά, σκυροδέματος, γυψοσανίδας, μετάλλου, 
αλουμινίου κλπ. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης 
πριν την εφαρμογή.
Προσοχή: Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε 
λωρίδες απόστασης 25-30cm. Συστήνεται η 
εφαρμογή του  με ενισχυμένο πιστόλι σιλικόνης 
(δύναμη σκανδάλης 12/1).

Δεν είναι κατάλληλο 
για εφαρμογή σε 
πολυαιθυλένιο, 
πολυπροπυλένιο, 
τεφλόν και ασφαλτικά 
υλικά. 

< Ειδικευμένο για συγκόλληση καθρέπτη      < Υψηλή αρχική συγκράτηση      
< Άοσμο, ουδέτερο      < Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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< Χωρίς διαλύτες     <Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες     < Ισχυρή συγκόλληση     < Εύκολη στην εφαρμογή

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

15938 Φυσίγγιο 280 ■   Λευκή 12 5205205111291

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
 Άοσμη μονταζόκολλα υψηλών προδιαγραφών 
χωρίς διαλύτες για γενική χρήση. Για συγκόλ-
ληση οικοδομικών υλικών και εξαρτημάτων 
φινιρίσματος. Δεν επηρεάζει υλικά ευαίσθητα 
στους διαλύτες όπως πολυστερίνη, φελιζόλ, 
διάφορα πλαστικά κλπ. Ανθεκτική στη σκόνη και 
την υγρασία.

Για συγκόλληση, συναρμολόγηση, 
στερέωση υλικών σε κατασκευές και 
σπίτια. Ιδανική για κανάλια, σοβατεπί, 
αρμοκάλυπτρα, διακοσμητικές πέτρες, 
κορνίζες, φελιζόλ κλπ. Κατάλληλη 
για χρήση σε άβαφο ξύλο, σε πέτρα, 
τσιμέντο, PVC, πολυστερίνη κλπ. 
Καταργεί καρφιά και βίδες.

Δεν συνιστάται για μόνιμη 
χρήση κάτω από το νερό, για 
PE, PP, PC, PMMA, PTFE και 
επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

ΜΌΝΤΑΖΌΚΌΛΛΑ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ 
ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ  

DB MONTAGEFIX-W

+5˚C
+40˚C

–15˚C
+75˚C 12

μήνες

ΜΌΝΤΑΖΌΚΌΛΛΑ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ 
ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 

DB MONTAGEFIX-PU
ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

7971 Φυσίγγιο 310 ■   Μπεζ 12 8711595038096

Μονταζόκολλα πολυουρεθάνης πολύ υψηλών προδιαγραφών 
και ταχείας ωρίμανσης, γενικής χρήσης. Κατάλληλη και για 
κάθετες εφαρμογές λόγω της μεγάλης θιξοτροπίας. Για 
συγκόλληση οικοδομικών υλικών και εξαρτημάτων φινιρίσματος 
τα οποία εκτίθενται σε σύσπαση ή δόνηση. Αντοχή στο νερό, 
σύμφωνα με το EN 204 D4 και Β4 DIN 68602α. Ισχυρή εφελκυ-
στική αντοχή μετά την ωρίμανση 110kg/cm2.

Για συγκόλληση ξύλινων κατασκευών 
σε κτίρια, για πλαίσια παραθύρων και 
θυρών, για μέταλλα, μονωτικές πλάκες, 
πετροβάμβακα, τσιμέντο, κατασκευές 
σάντουιτς, για τη βιομηχανία επίπλων 
κλπ. Καταργεί καρφιά και βίδες.

Δεν συνιστάται για 
χρήση κάτω από το 
νερό. Δεν πρέπει 
να εφαρμόζεται σε 
θερμοκρασίες κάτω 
από +5°C.

< Θιξοτροπικό συγκολλητικό      < Μεγάλο εύρος εφαρμογών      < Πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή      < Γεμίζει κενά

+5˚C
+40˚C

–30˚C
+70˚C 9

μήνες

ΜΌΝΤΑΖΌΚΌΛΛΑ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ 
ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ ΒΑΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΌΥ

DB MONTAGEFIX-Ν

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Υψηλών προδιαγραφών και ταχείας ωρίμανσης 
μονταζόκολλα διαλύτου, για γενική χρήση. Μετά την 
ωρίμανση αποκτά ελαφρά ελαστικότητα. Γρήγορη, 
άμεση και καλή πρόσφυση σε πολλά υλικά. Αντοχή στην 
υγρασία, το νερό και τη ζέστη. Δεν περιέχει τολουόλη. 
Κατάλληλη για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Για συγκόλληση / στερέωση διακο-
σμητικών πάνελ, ξύλινων δοκαριών, 
σοβατεπί, άκρες σκαλοπατιών, 
ξύλινα φιλέτα κλπ, σε βαμμένο ξύλο, 
μέταλλο, πέτρα, πλαστικό, τούβλο και 
τσιμέντο. Καταργεί  βίδες και καρφιά. 

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω 
από το νερό, για PE, PP, PC, 
PMMA, PTFE και ασφαλτούχες 
επιφάνειες. Δεν είναι κατάλ-
ληλο για πολυστερίνη και άλλα 
υλικά ευαίσθητα σε διαλύτες. 

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

18942 Φυσίγγιο 280 ■   Μπεζ 12 5205205111505

< Σύνθεση χωρίς τολουόλη      < Γεμίζει κενά      < Εφαρμόζεται σε λείες και πορώδεις επιφάνειες      
< Μεγάλη αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες    < Κολλάει σχεδόν όλα τα κατασκευαστικά υλικά

+5˚C
+30˚C

–20˚C
+70˚C 12

μήνες

üΣύνθεση χωρίς τολουόλη

üΜεγάλη αντοχή στις 
ακραίες καιρικές συνθήκες

üΚολλάει σχεδόν όλα 
τα κατασκευαστικά υλικά
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Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

51930 Φυσίγγιο 290    Διάφανο 12 8595100150097

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Υπερδιάφανο, ισχυρό κατασκευαστι-
κό συγκολλητικό υψηλής ποιότητας 
τεχνολογίας MS Polymer. Είναι σχεδόν 
άοσμο, ουδέτερο και δεν περιέχει 
ισοκυανικά. Ωριμάζει με την ατμοσφαι-
ρική υγρασία σχηματίζοντας μία ισχυρή, 
ελαστική, κρυστάλινη συγκόλληση.

Για εφαρμογές σε κτίρια, 
μπάνια, κουζίνες, συστήματα 
εσωτερικών υαλοπινάκων και 
βερνικωμένων επιφανειών, για 
πορσελάνες, κεραμικά πλακάκια, 
ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, 
μόλυβδο κλπ.

Δεν είναι κατάλληλο για χρήση κάτω από το 
νερό, για εφαρμογές με υλικά PE, PP, PTFE, 
νεοπρένιο και  επιφάνειες ασφαλτικής βάσης και 
για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα 
αλκυδικής βάσης. Ενδέχεται να κιτρινίσει όταν 
εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη και όταν έρχεται 
σε επαφή με χημικά καθαριστικά.

ΙΣΧΥΡΌ ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΌ ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ
DB ΜΑΜUT GLUE CRYSTAL

< Υπερδιάφανο     < Όυδέτερος μηχανισμός ωρίμανσης, σχεδόν άοσμο     < Μεγάλη αντοχή, μόνιμα ελαστικό
< Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι σε διάφορες επιφάνειες ακόμα και υγρές

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 12

μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Μοναδικό συγκολλητικό/σφραγιστικό 
πολλαπλών εφαρμογών, βασισμένο στην 
τεχνολογία MS Polymer. Ξεχωρίζει για 
την υψηλή τελική συγκόλληση μετά από 
πλήρη ωρίμανση: 22 kg/cm2. Μπορεί να 
εφαρμοστεί σε ελαφρά υγρές επιφάνειες. 
Κολλάει άψογα ξύλο, γυψοσανίδες, 
κόντρα πλακέ, OSB, πέτρα, μπετόν, 
τούβλα, κεραμικά, γυαλί, μέταλλο και άλλα 
οικοδομικά υλικά.

Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Για όλα 
τα είδη επιφανειών. Κατάλληλο για τη σφράγιση 
αρμών (διάκενα), παραθύρων, πλαισίων πόρτας. 
Συγκόλληση σε πατώματα, σκάλες, περβάζια 
παραθύρων, πλακάκια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τη στεγανοποίηση και συγκόλληση σε χώρους 
υγιεινής (κουζίνες, μπάνια), την αυτοκινητοβιομη-
χανία, την ναυπηγική βιομηχανία και σε μεταλλικές 
κατασκευές.

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω 
από το νερό, για PE, PP, PTFE, 
και  επιφάνειες ασφαλτικής 
βάσης. Δεν είναι κατάλληλο 
για αρμούς διαστολής. Δεν 
βάφεται με χρώματα αλκυδικής 
βάσης. Ενδέχεται να κιτρινίσει 
όταν εφαρμόζεται σε σκοτεινά 
μέρη.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

51940 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 8595100159137

12010941 Pressure pack 100 ■   Λευκό 9 5205205119235

< Άοσμο      < Αντιμουχλικό      < Μόνιμα ελαστικό      < Εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και υγρές επιφάνειες     < Βάφεται

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ/ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ 
ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ  
DB MAMUT GLUE MULTI

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ισχυρό συγκολλητικό άμεσης 
συγκράτησης, τεχνολογίας MS-Polymer. 
Λόγω των ιδιοτήτων του, η στήριξη 
των υλικών στην εφαρμογή δεν είναι 
απαραίτητη. Είναι άοσμο, ουδέτερο και 
δεν περιέχει διαλύτες. Δεν επηρεάζει 
τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε 
εφελκυσμό μετά την ωρίμανση 2,2Νmm2. 
Αντικαθιστά καρφιά και βίδες. 

Για εφαρμογές  στον κλάδο των οικοδομικών και 
τεχνικών έργων, στο σπίτι ή τον κήπο. Ενδείκνυται 
για συγκόλληση μονωτικών υλικών, καθρεπτών, 
μετάλλων, γυαλιού, πορσελάνης, αλουμινίου, μόλυ-
βδου, βερνικωμένου ξύλου, ανοξείδωτου χάλυβα, 
πολυεστέρα, πολυστερίνης, πολυουρεθάνης, PVC, 
φυσικών πετρών, γυψοσανίδας, σκυροδέματος κλπ.
Προσοχή: Συστήνεται η εφαρμογή με ενισχυμένο 
πιστόλι σιλικόνης (δύναμη σκανδάλης 12/1).

Δεν συνιστάται για χρήση 
κάτω από το νερό, για PE, 
PP, PTFE και  επιφάνειες 
ασφαλτικής βάσης. Ακατάλ-
ληλο για αρμούς διαστολής. 
Δεν βάφεται με χρώματα 
αλκυδικής βάσης. 

ΙΣΧΥΡΌ ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ 
ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ  
DB MAMUT GLUE

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

51262 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 8595100149633

35003 Σωληνάριο 25 ■   Λευκό 25 5205205119198

< Εξαιρετικά υψηλή αρχική συγκράτηση      < Υψηλή δύναμη, μηχανική αντοχή και διάρκεια      < Μόνιμα ελαστικό, γρήγορη ωρίμανση      
< Εξαιρετική πρόσφυση         < Δεν διαβρώνει τα μέταλλα

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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ΠΑΝΙΣΧΥΡΌ ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ 
ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ

DB ΜΑΜUT GLUE TOTAL
ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

51920 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 8595100150080

Ενός συστατικού, εξαιρετικής 
ποιότητας, επαγγελματικό  συγκολ-
λητικό MS-Polymer, με πολύ υψηλή 
εφελκυστική αντοχή. Ωριμάζει με την 
ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας 
μία εξαιρετικά ισχυρή, ελαστική 
συγκόλληση. Δεν επηρεάζει τις ευαί-
σθητες επιφάνειες. Αντοχή σε εφελ-
κυσμό μετά την ωρίμανση 4,0Νmm2. 
Αντικαθιστά καρφιά και βίδες. 

Για συγκόλληση πολλών κατασκευαστικών υλικών όπως 
σίδερο, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, 
χαλκό, γαλβανισμένη λαμαρίνα, ελαφριά κράματα, PU, 
ABS, PVC, πολυστερίνη, πολυεστέρα, γυαλί, καθρέπτη, 
τσιμεντοκονία, φυσικές πέτρες, γύψο, βαμμένες επι-
φάνειες, κεραμικά. Η χρήση ασταριού δεν είναι πάντα 
απαραίτητη. Εφαρμογές σε αυτοκίνητα, αυτοκινούμενα, 
τροχόσπιτα,  μηχανήματα, αεραγωγούς, προσόψεις, 
γυαλί, μεταλλικές κατασκευές, πλαίσια παραθύρων, 
βιομηχανικά πάνελ, κλιματιστικά, στην ναυτιλία κλπ.

Δεν είναι κατάλληλη 
για χρήση κάτω από το 
νερό, για εφαρμογές με 
υλικά  PE, PP, PMMA, 
PTFE, νεοπρένιο, 
επιφάνειες ασφαλτικής 
βάσης και για σφράγιση 
αρμών.

< Εξαιρετικά υψηλή δύναμη, μηχανική αντοχή και διάρκεια      < Μεγάλη αντοχή, μόνιμα ελαστική      < Απορρόφηση  ακουστικών και μηχανικών θορύβων από κραδασμούς
< Χωρίς συρρίκνωση και φυσαλίδες      < Δεν διαβρώνει τα μέταλλα      < Γιαλοχαρτάρεται και τρίβεται μετά την ωρίμανση

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 12

μήνες

< Υπερδιάφανο     < Όυδέτερος μηχανισμός ωρίμανσης, σχεδόν άοσμο     < Μεγάλη αντοχή, μόνιμα ελαστικό
< Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι σε διάφορες επιφάνειες ακόμα και υγρές
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ΚΌΛΛΑ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΔΙΑΒΡΌΧΗ D4  
DB WOODFIX PU D4 

< Γρήγορη ωρίμανση      
< Υψηλή εφελκυστική αντοχή     
< Αντοχή στην υγρασία

Κωδικός Συσκευασία (gr ) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

200145 Μπιμπερό 500 ■   Μελί 12 5205205670149

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Για εφαρμογές που  έρχονται σε 
επαφή με νερό και υγρασία για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα. Για 
συγκολλήσεις στη βιομηχανία 
ξύλου, τη ναυπηγική, τις 
κατασκευές κλπ. Για πλαίσια  
παραθύρων, για πόρτες, ξύλινα 
πάνελ σάντουιτς, MDF, μπετόν, 
πολυστερίνη, πετρο-
βάμβακα κλπ.

Κάτω από το νερό, PE, PP,
PTFE. Η δημιουργία αφρού
κατά την συγκόλληση λόγω
της μη επαρκούς υποστήριξης
μπορεί να κάνει την συγκόλ-
ληση λιγότερο δυνατή. Να μην
εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες
κάτω από +5°C.

Θιξοτροπικό συγκολλητικό πολυουρεθάνης ταχείας
ωρίμανσης. Ωριμάζει με την υγρασία των επιφανειών
που συγκολλά και σχηματίζει μία ισχυρή, διαρκή και
με αντοχή στο νερό συγκόλληση. Λόγω της ελαφριάς
διόγκωσης του κατά την ωρίμανση είναι κατάλληλο για
γέμισμα κενών. Μεγάλη αντοχή στην υγρασία (ΕΝ 205
D4), τους διαλύτες, τη μηχανική καταπόνηση κλπ. 
Κατάλληλο για εξωτερικές εφαρμογές εφόσον 
καλυφθεί με κάποια βαφή για προστασία από την 
ηλιακή ακτινοβολία. Για συγκολλήσεις σε εφαρμογές 
με υψηλές απαιτήσεις.

+5˚C
+30˚C

ΞΥΛΌΚΌΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΏΣ  
DB WOODFIX D2

+10˚C
+30˚C 12

μήνες

+5˚C
+30˚C 12

μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ισχυρή κόλλα ξύλου ταχείας πήξεως, κρυ-
σταλλιζέ με βάση PVAC. Στερεά κατά όγκο 
50%. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές D2 
EN 204/205. Για εσωτερικές εφαρμογές.

Για συγκολλήσεις σε ξύλινες εφαρμογές όπως τραπέ-
ζια, καρέκλες, συρτάρια, ενώσεις ξύλων, φορμάικας, 
νοβοπάν, καπλαμά, φελιζόλ, φελλού κλπ. Κατάλληλη 
επίσης, για συγκόλληση χαρτονιού, χαρτιού κλπ.

Να μη χρησιμοποιείται 
σε ξύλα με υγρασία 
περισσότερη από 15%. 

< Κρυσταλλιζέ      < Ισχυρή συγκόλληση      < Πολυχρηστική      < Άοσμη, ουδέτερη

Κωδικός Συσκευασία (gr) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00700 Μπιμπερό 200 ■   Κρυσταλλιζέ 24 5205205670002

00701 Μπιμπερό 750 ■   Κρυσταλλιζέ 12 5205205670019

00702 Δοχείο 0.5 Kg ■   Κρυσταλλιζέ 24 5205205670026

00703 Δοχείο 1 Kg ■   Κρυσταλλιζέ 12 5205205670033

00704 Δοχείο 5 Kg ■   Κρυσταλλιζέ 1 5205205670040

00705 Δοχείο 30 Kg ■   Κρυσταλλιζέ 1 5205205670057

ΞΥΛΌΚΌΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΏΣ ΑΔΙΑΒΡΌΧΗ  
DB WOODFIX D3

< Κρυσταλλιζέ      
< Ισχυρή συγκόλληση      
< Αντοχή στην υγρασία

Κωδικός Συσκευασία (gr) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00706 Μπιμπερό 200 ■   Κρυσταλλιζέ 24 5205205670064

00707 Μπιμπερό 750 ■   Κρυσταλλιζέ 12 5205205670071

00708 Δοχείο 5 Kg ■   Κρυσταλλιζέ 1 5205205670088

00709 Δοχείο 30 Kg ■   Κρυσταλλιζέ 1 5205205670095

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Για συγκολλήσεις σε ξύλινες εφαρμογές όπως 
ξύλινες πόρτες, κάσες παραθύρων, έπιπλα, 
πέργκολες, κουζίνες κλπ. Επιπλέον για συ-
γκόλληση νοβοπάν, φορμάικας, κόντρα πλακέ 
θαλάσσης, ξύλινων δαπέδων κλπ.

Να μη χρησιμοποιείται 
σε ξύλα με υγρασία 
περισσότερη από 15%.

Ισχυρή και αδιάβροχη κρυσταλλιζέ κόλλα 
ξύλου, ταχείας πήξεως,  με βάση PVAC. 
Μεγάλη αντοχή στην υγρασία. Στερεά κατά 
όγκο 50%. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές D3 
EN 204/205. Για εσωτερικές και εξωτερικές 
εφαρμογές.

12
μήνες

-30˚C
+100˚C
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ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Για συγκόλληση μετάλλου, 
πλαστικού, γυαλιού, 
λάστιχου, καουτσούκ, 
PVC κλπ.

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση 
κάτω από το νερό, για PE, PP, 
PC, PMMA, PTFE και για πολύ 
πορώδεις επιφάνειες.

ΚΥΑΝΌΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΌΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ  
DB SUPER ADHESIVE 

< Ισχυρή συγκόλληση      < Ωριμάζει σε δευτερόλεπτα      < Διάφανη

Κωδικός Συσκευασία (gr ) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

Α200862 Φιαλίδιο 20   Διάφανη 25 5205205630006

Ισχυρή,  κυανοακρυλική κόλλα υψηλών προδιαγραφών 
και ταχύτατης ωρίμανσης για επαγγελματική χρήση. 
Αντοχή στην υγρασία, τα καθαριστικά και αρκετά χημικά. 
Πολύ υψηλή αντοχή συγκόλλησης 10N/mm2.

+5˚C
+30˚C 20

 min.
12
μήνες

ΚΥΑΝΌΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΌΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ  
DB SUPER GLUE

+5˚C
+30˚C 20

 min.
18
μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Για συγκόλληση μετάλλου, 
πλαστικού, γυαλιού, 
λάστιχου, καουτσούκ, 
PVC κλπ.

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση 
κάτω από το νερό, για PE, PP, 
PC, PMMA, PTFE και για πολύ 
πορώδεις επιφάνειες.

Κωδικός Συσκευασία (gr ) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

6297 Σωληνάριο 3   Διάφανη 12 5205205002483

Ισχυρή,  κυανοακρυλική κόλλα υψηλών προδιαγραφών 
και ταχύτατης ωρίμανσης. Αντοχή στην υγρασία, τα 
καθαριστικά και αρκετά χημικά. Πολύ υψηλή αντοχή 
συγκόλλησης.

< Ισχυρή συγκόλληση      < Ωριμάζει σε δευτερόλεπτα     < Διάφανη      
     

üΙσχυρή συγκόλληση     

üΏριμάζει σε δευτερόλεπτα    

üΔιάφανη
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ΕΠΌΞΙΚΗ ΚΌΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΏΝ 
ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΏΡΙΜΑΝΣΗΣ
DB ΕΡOFIX MINUTE

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

90872 Σύριγγα 2 x 12   Διάφανη 12 8711595090872

Διάφανη κόλλα, δύο συστατικών, με βάση εποξειδικές 
ρητίνες και σκληρυντή μερκαπτάνης. Σχεδιασμένη 
για πολύ γρήγορη, δυνατή και αόρατη συγκόληση σε 
μεγάλο φάσμα εφαρμογών. Για επαγγελματικές και 
ερασιτεχνικές εφαρμογές.

Για συγκόλληση γυαλιού, πέτρας, 
τσιμέντου, πορσελάνης, ξύλου, 
πλαστικών,  χρυσού και των 
συνδιασμών τους.

Δεν συνιστάται για 
τεφλόν, σιλικόνη, 
πολυεθυλένιο,  
πολυπροπυλένιο.

< Υπερδιάφανη      
< Γρήγορη εφαρμογή      

< Ισχυρή συγκόλληση      
< Εύκολη μείξη      

+5˚C
+40˚C 20

 min.
24
μήνες

ΕΠΌΞΙΚΗ ΚΌΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΏΝ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ
DB ΕΡOFIX UNIVERSAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

90896 Σωληνάρια 2 x 20   Διάφανη 12 8711595090896

Υψηλής ποιότητας διάφανη εποξειδική 
κόλλα δύο συστατικών με υψηλή αντοχή 
στη συγκόλληση. Για επαγγελματικές και 
ερασιτεχνικές εφαρμογές. 

Για γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, πορσελάνες, 
πολυστυρένιο, μάρμαρο, εβονίτη, σκληρά πλαστικά. 
Συγκολλά τέλεια και συνδυασμούς υλικών όπως 
γυαλί με μέταλλο, πλαστικό με ξύλο,κλπ.

Δεν συνιστάται για 
τεφλόν, σιλικόνη, 
πολυεθυλένιο, 
πολυπροπυλένιο.

< Διάφανη
< Ισχυρή συγκόλληση

< Γρήγορη εφαρμογή

+5˚C
+40˚C 24

μήνες

ΕΠΌΞΙΚΗ ΚΌΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΏΝ ΜΕΤΑΛΛΌΥ
DB ΕΡOFIX STEEL

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

90919 Σωληνάρια 2 x 20   Διάφανη 12 8711595090919

Ισχυρή εποξειδική κόλλα δύο συστατικών για μέταλλα. Ιδανική 
για συγκόλληση σπασμένων εξαρτημάτων σε περιβάλλον υψηλών 
θερμοκρασιών. Αντέχει σε θερμοκρασίες από -50oC μέχρι +150oC. 
Αντίσταση σε πίεση μέχρι 3000psi. Ανθεκτική στο νερό, στο πετρέ-
λαιο, στη βενζίνη, στα υγρά ψυγείου και στα περισσότερα χημικά. 

Για σίδερο, αλουμίνιο, χαλκό, 
χυτοσίδηρο, μπρούτζο, ατσάλι 
κλπ. Ιδανική και για συνδι-
ασμούς συγκόλλησης των 
παραπάνω υλικών.

Δεν συνιστάται για 
τεφλόν, σιλικόνη, 
πολυεθυλένιο, 
πολυπροπυλένιο.

+5˚C
+40˚C 24

μήνες

< Πολύ ισχυρή συγκόλληση      < Τρίβεται & τρυπιέται      < Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες     
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ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ισχυρή βενζινόκολλα υψηλών προδιαγραφών χωρίς τολουόλη για 
γενική χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αντοχή 
στην υγρασία, το νερό και τις καιρικές συνθήκες. Ελαστική μετά 
την ωρίμανση. Καλή πρόσφυση σε διάφορα υλικά.

Για συγκόλληση ξύλου, τσόχας, 
λάστιχου, καουτσούκ, δέρματος, 
φορμάικας, φελλού, κεραμικών 
πλακιδίων κλπ.

Δεν συνιστάται για 
μόνιμη χρήση κάτω 
από το νερό.

ΒΕΝΖΙΝΌΚΌΛΛΑ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ  
DB CONTACT ADHESIVE ΝΌ 110

< Ισχυρή συγκόλληση      < Σύνθεση χωρίς τολουόλη      < Γρήγορη ωρίμανση

Κωδικός Συσκευασία (gr) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

3402 Σωληνάριο 60 ml ■   Mελί 25 5205205337066

3403 Δοχείο 100 ■   Mελί 125 5205205337073

3404 Δοχείο 185 ■   Mελί 48 5205205337080

3405 Δοχείο 410 ■   Mελί 36 5205205337097

3406 Δοχείο 860 ■   Mελί 24 5205205337103

3407 Δοχείο 4600 ■   Mελί 4 5205205337110 

+5˚C
+40˚C

–10˚C
+70˚C 18

μήνες

üΙσχυρή συγκόλληση     

üΣύνθεση χωρίς τολουόλη    

üΓρήγορη ωρίμανση
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ΑΦΡΌΣ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ Β3  
DB PU HAND-FOAM STARFOAM B3

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού, υψηλής ποιότη-
τας, διογκούμενος πολυουρεθανι-
κός αφρός χειρός. Σχεδιασμένος 
για σφράγιση και πλήρωση αρμών, 
κενών και συνδέσεων. Μετά την 
εφαρμογή ο αφρός διογκώνεται 
και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική 
υγρασία. Εξαιρετική πρόσφυση και 
μόνωση. Κατηγορία πυρανάσχεσης 
B3 κατά DIN 4102-1.

Χρησιμοποιείται για αρμούς συνδέσεων γύρω από 
κουφώματα, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχω-
ριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές 
τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από 
τοίχους και πατώματα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός 
έχει μια εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, 
πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστυρέ-
νιο, άκαμπτο αφρό PU και uPVC. 
ΠΡΌΣΌΧΗ: Ό αφρός πρέπει να αποθηκεύεται 
ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Δεν συνιστάται για 
χρήση κάτω από το 
νερό. Μεγαλύτεροι και 
βαθύτεροι αρμοί από 5 cm 
θα πρέπει να γεμίζονται 
σε στρώσεις. Η επιφάνεια 
του αφρού θα πρέπει να 
προστατεύεται από την 
ηλιακή ακτινοβολία. 

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

01233 Φιάλη 700 ■  Πράσινος 12 5205205110188

< Σύντομος χρόνος κοψίματος      < Μεγάλη ικανότητα γεμίσματος      < Εξαιρετική μόνωση      < Απορροφά κραδασμούς

+5˚C
+35˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

07696 Φιάλη 300 ■  Πράσινος 12 8711595003032

05764 Φιάλη 750 ■  Πράσινος 12 8711595004077

< Εξαιρετική πρόσφυση     < Υψηλή ηχομόνωση, RSTW = 58dB     
<  Μεγάλη ικανότητα γεμίσματος     < Απορροφά κραδασμούς

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιό-
τητας, διογκούμενος πολυουρεθανι-
κός αφρός χειρός. Σχεδιασμένος για 
σφράγιση και πλήρωση αρμών, κενών 
και συνδέσεων. Μετά την εφαρμογή 
ο αφρός διογκώνεται και ωριμάζει με 
την ατμοσφαιρική υγρασία. Εξαιρετι-
κή πρόσφυση και μόνωση. Κατηγορία 
πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.

Για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, για 
κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, 
οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποιίας, για 
εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και πα-
τώματα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική 
πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, 
ξύλο, μέταλλο και πολλά πλαστικά όπως το πολυστυ-
ρένιο, άκαμπτο αφρό PU και σκληρό PVC. 
ΠΡΌΣΌΧΗ: Ό αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται 
ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω 
από το νερό . Μεγαλύτεροι 
και βαθύτεροι αρμοί από 5 
cm θα πρέπει να γεμίζονται 
σε στρώσεις. Η επιφάνεια 
του αφρού θα πρέπει να 
προστατεύεται από την ηλιακή 
ακτινοβολία.

ΑΦΡΌΣ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΌΣ B3
DB PU HAND-FOAM B3

+5˚C
+35˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

TIP Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστά-
ται ο ψεκασμός της επιφάνειας με νερό 
πριν την εφαρμογή.

ü Μεγάλη ικανότητα 
γεμίσματος
ü Απορροφά 
κραδασμούς
ü Εξαιρετική 

πρόσφυση

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού, υψηλής 
ποιότητας και ελεγχόμενης 
διόγκωσης, πολυουρεθανι-
κός αφρός χειρός. EXTRA 
απόδοση σε λίτρα έως και 
50%. Σχεδιασμένος για 
σφράγιση μεταξύ στοιχείων 
σε κατασκευές. Ωριμάζει με 
την ατμοσφαιρική υγρασία. 
Απορροφά τους κραδασμούς 
και βελτιώνει την ηχομόνωση.

Για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα,για κατασκευαστικούς 
αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές 
τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και 
δάπεδα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει μια εξαιρετική πρόσφυση 
σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, 
πολυστυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και uPVC. Ιδιαίτερα κατάλληλος 
για τη σύνδεση μεταξύ τούβλων και τοιχοποιίας. Ό αφρός κάνει 
ελεγχόμενη διόγκωση και έχει περισσότερη απόδοση από τους 
κοινούς αφρούς. Το μπουκάλι δουλεύεται σε όλες τις θέσεις.
ΠΡΌΣΌΧΗ: Ό αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται 
ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Δεν συνιστάται για 
χρήση κάτω από το 
νερό. Μεγαλύτεροι 
και βαθύτεροι αρμοί 
από 5 cm θα πρέπει 
να γεμίζονται σε 
στρώσεις. Η επιφά-
νεια του αφρού θα 
πρέπει να προστατεύ-
εται από την ηλιακή 
ακτινοβολία. 

 ΑΦΡΌΣ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΌΣ B3 MAXI
DB PU HAND-FOAM MAXI

< Extra απόδοση έως  50%
< Υψηλή ηχομόνωση, RSTW = 58dB
< Εξαιρετική πρόσφυση
< Δουλεύεται σε όλες τις θέσεις

+5˚C
+35˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00013 Φιάλη 500 ■  Κρεμ 12 5205205110133

00011 Φιάλη 825 ■  Κρεμ 12 5205205110119

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΑΦΡΌΣ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΌΛΙΌΥ 
B3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΌΓΚΏΣΗΣ
DB PU GUN-FOAM STARFOAM B3

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Χαμηλής διόγκωσης, ενός συστα-
τικού, διογκούμενος πολυουρεθα-
νικός αφρός πιστολιού. Σχεδια-
σμένος για σφράγιση και πλήρωση 
αρμών, κενών και συνδέσεων. Μετά 
την εφαρμογή ο αφρός διογκώνεται 
και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική 
υγρασία. Εξαιρετική πρόσφυση και 
μόνωση. Κατηγορία πυρανάσχεσης 
B3 κατά DIN 4102-1.

Για τοποθέτηση κουφωμάτων, αρμούς συνδέσεων γύρω 
από κουφώματα, κατασκευαστικούς αρμούς, διαχω-
ριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές 
τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από 
τοίχους και πατώματα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός 
έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, 
πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστυρένιο, 
άκαμπτο αφρό PU και σκληρό PVC. 
ΠΡΌΣΌΧΗ: Ό αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται 
ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Δεν συνιστάται για 
χρήση κάτω από το νερό. 
Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι 
αρμοί από 5 cm θα πρέπει 
να γεμίζονται σε στρώσεις. 
Η επιφάνεια του αφρού θα 
πρέπει να προστατεύεται 
από την ηλιακή ακτινοβολία. 

+5˚C
+35˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

01235 Φιάλη 700 ■  Πράσινος 12 5205205110171

<  Χαμηλής διόγκωσης
<  Γρήγορος χρόνος κοψίματος
<  Εξαιρετική πρόσφυση

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Για τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων 
όλων των τύπων, για πόρτες, παράθυρα, 
μπαλκονόπορτες κλπ. Για σφράγιση οπών 
σωληνώσεων, για συγκόλληση διακοσμητι-
κών πάνελ, για ηχομόνωση, θερμομόνωση, 
μόνωση κατασκευών σε στέγες κλπ. Για 
χρήση στην οικοδομή και την βιομηχανία. Σε 
γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική 
πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, 
γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστυ-
ρένιο, άκαμπτο αφρό PU και  σκληρό PVC.
ΠΡΌΣΌΧΗ: Ό αφρός αποθηκεύεται και 
μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Δεν συνιστάται για 
χρήση κάτω από το 
νερό. Μεγαλύτεροι και 
βαθύτεροι αρμοί από 5 
cm θα πρέπει να γεμί-
ζονται σε στρώσεις. Η 
επιφάνεια του αφρού 
θα πρέπει να προστα-
τεύεται από την ηλιακή 
ακτινοβολία. 

ΑΦΡΌΣ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ 
ΠΙΣΤΌΛΙΌΥ B3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΌΓΚΏΣΗΣ

DB PU GUN-FOAM B3

< Χαμηλής διόγκωσης
< Γρήγορος χρόνος κοψίματος
< Εξαιρετική πρόσφυση
< Μεγάλη απόδοση

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

05819 Φιάλη 750 ■  Πράσινος 12 5205205110195

+5˚C
+35˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Ενός συστατικού επαγγελματικός αφρός πολυου-
ρεθάνης χαμηλής διόγκωσης. Γρήγορη ωρίμανση 
και διόγκωση  χωρίς H (CFK). Εξαιρετική ποιότητα. 
Ιδανικός για τον επαγγελματία. Για εφαρμογές 
όπου αποκλείονται πιέσεις επέκτασης, όπως 
κουφώματα παραθύρων, πόρτες, μπαλκονόπορτες 
κλπ. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την 
ηχομόνωση. Δημιουργεί θερμοδιακοπή περιμετρικά 
των κουφωμάτων. Θερμοαγωγιμότητα 25÷30 mW / 
mK (DIN 52612). Με την χρήση πιστολιού ZWALUW 
NBS-GUN εξασφαλίζεται ακρίβεια στην ροή και 
ευελιξία στα δύσκολα σημεία χωρίς προβλήματα. 
Κατηγορία πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00021 Φιάλη 500 ■  Κρεμ 12 5205205110126

00020 Φιάλη 825 ■  Κρεμ 12 5205205110102

<  Extra απόδοση έως  50%
<  Υψηλή ηχομόνωση, RSTW = 58dB
<  Εξαιρετική πρόσφυση
<  Δουλεύεται σε όλες τις θέσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού, υψηλής 
ποιότητας και ελεγχόμενης 
διόγκωσης, επαγγελματικός 
πολυουρεθανικός αφρός 
πιστολιού. EXTRA απόδοση σε 
λίτρα έως και 50%. Σχεδιασμέ-
νος για σφράγιση μεταξύ στοι-
χείων σε κατασκευές. Ωριμάζει 
με την ατμοσφαιρική υγρασία. 
Απορροφά τους κραδασμούς 
και βελτιώνει την ηχομόνωση.

Για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, για κατασκευαστικούς 
αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές 
τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και 
δάπεδα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική πρόσφυση σε 
σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο , πλαστικά, πολυ-
στυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και  σκληρό PVC. Ιδιαίτερα κατάλληλος 
για τη σύνδεση μεταξύ τούβλων και τοιχοποιίας. Ό αφρός κάνει 
ελεγχόμενη διόγκωση και έχει περισσότερη απόδοση από τους 
κοινούς αφρούς. Το μπουκάλι δουλεύεται σε όλες τις θέσεις.
ΠΡΌΣΌΧΗ: Ό αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται 
ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Δεν συνιστάται για 
χρήση κάτω από το 
νερό. Μεγαλύτεροι 
και βαθύτεροι αρμοί 
από 5 cm θα πρέπει 
να γεμίζονται σε 
στρώσεις. Η επιφάνεια 
του αφρού θα πρέπει 
να προστατεύεται 
από την ηλιακή 
ακτινοβολία. 

ΑΦΡΌΣ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΌΛΙΌΥ B3 MAXI
DB PU GUN-FOAM MAXI

+5˚C
+35˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00012 Φιάλη 750 ■  Κρεμ 12 5948966000779 

<  Βραδύκαυστος, κλάση Β2      <  Ελεγχόμενη διόγκωση      <  Γρήγορο κόψιμο      <  Εξαιρετική πρόσφυση

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Επαγγελματικός βραδύκαυστος αφρός πιστολιού 
ενός συστατικού. Γρήγορη ωρίμανση. Ελεγχόμενη 
διόγκωση και ωρίμανση με την ατμοσφαιρική υγρα-
σία, χωρίς Η (CFΚ). Μεγάλη ικανότητα γεμίσματος. 
Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Συμμορφώνεται με 
την κλάση Β2 για φωτιά κατά DIN4102. Ιδανικός για 
επαγγελματική χρήση. Με την χρήση του πιστολιού 
ZWALUW NBS-GUN εξασφαλίζεται ακρίβεια στην ροή 
και ευελιξία στα δύσκολα σημεία χωρίς προβλήματα.

Για γέμισμα αρμών σε τοίχους, για 
τοποθέτηση και στερέωση κουφω-
μάτων, για σφράγιση οπών καλωδίων 
και σωληνώσεων, για  συγκόλληση 
διακοσμητικών πάνελ, για ηχομόνω-
ση, για θερμομόνωση κλπ. Για χρήση 
στην οικοδομή και τη βιομηχανία.
ΠΡΌΣΌΧΗ: Ό αφρός αποθηκεύεται και 
μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Δεν συνιστάται για χρήση 
κάτω από το νερό και για αρ-
μούς μεγαλύτερους από 4 cm. 
Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι 
αρμοί από 5 cm θα πρέπει 
να γεμίζονται σε στρώσεις. 
Η επιφάνεια του αφρού θα 
πρέπει να προστατεύεται από 
την ηλιακή ακτινοβολία. 

ΑΦΡΌΣ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΌΛΙΌΥ 
B2 ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΔΙΌΓΚΏΣΗΣ 
DB PU GUN-FOAM B2

+10˚C
+35˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00029 Φιάλη 825 ■  Κρεμ 12 5205205110225

<  Μεγάλη καλυπτικότητα
<  Χαμηλότερο κόστος μεταφοράς     

<  Χαμηλότερο κόστος ανά τμ σε σχέση με συμβατικές κόλλες
<  Μικρότερος χρόνος εφαρμογής

Ενός συστατικού αφρός πολυουρεθάνης, 
σχεδιασμένος  για συγκόλληση ήχο-
απορροφητικών πάνελ σε συστήματα ήχο-
απορρόφησης. Έχει τέλεια πρόσφυση σε:  
τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα, BCA, τούβλο, 
ξύλο, OSB, χαρτόνι, σοβά και μέταλλο. 

Για τη συγκόλληση ήχο-απορροφητι-
κών πάνελ σε συστήματα ήχο-απορ-
ρόφησης, σε τοίχους, οροφές κλπ.
ΠΡΌΣΌΧΗ: Ό αφρός αποθηκεύεται 
και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια 
θέση.

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε πολυαιθυ-
λένιο, πολυπροπυλένιο και σε επιφάνειες 
από σιλικόνη. Δεν συνιστάται για χρήση σε 
χώρους που υπόκεινται σε συνεχή διαβροχή 
από νερό. Δεν αντέχει σε απευθείας έκθε-
ση στην ηλιακή ακτινοβολία. 

ΑΦΡΌΣ ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗΣ 
ΗΧΌ-ΑΠΌΡΡΌΦΗΤΙΚΏΝ ΠΑΝΕΛ 
DB PU ACOUSTIC ADHESIVE HH

+5˚C
+35˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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üΤαχύτερη και  
καθαρότερη εφαρμογή
üΕξαιρετική συγκόλληση 
σε ποικίλες επιφάνειες
üΕξοικονόμηση χρόνου 

και χρήματος

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

07879 Φιάλη 750 ■  Κρεμ 12 8711595136785 

<  Ταχύτερη και καθαρότερη εφαρμογή
<  Εφαρμογή σε πολλές επιφάνειες

<  Δυνατή συγκόλληση, εφελκυστική αντοχή μετά από 24 ώρες > 7 N/mm2

<  Απλή, μοντέρνα και φιλική στον χρήστη εφαρμογή

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Υψηλής ποιότητας αφρός πολυουρεθάνης για 
συγκόλληση διαφόρων δομικών στοιχείων όπως 
γυψοσανίδα, σκυρόδεμα, πορομπετόν κλπ. Ό 
Zwaluw  PU Stone Adhesive χρησιμοποιείται για 
γρήγορες και καθαρές συγκολλήσεις. Γρήγορη 
εφαρμογή χωρίς να απαιτείται παροχή νερού ή 
ηλεκτρικού ρεύματος.

Για συγκόλληση διαφόρων δομικών στοι-
χείων εσωτερικών τοίχων. Κατάλληλος για  
εσωτερικούς τοίχους από γυψοσανίδα, 
σκυρόδεμα, πορομπετόν, τούβλα κλπ. 
Επίσης έχει πολύ καλή πρόσφυση σε ξύλο.
ΠΡΌΣΌΧΗ: Ό αφρός αποθηκεύεται και 
μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Δεν συνιστάται για χρήση 
κάτω από το νερό και για αρ-
μούς. Η επιφάνεια του αφρού 
θα πρέπει να προστατεύεται 
από την ηλιακή ακτινοβο-
λία. Μόνο για εσωτερικές 
εφαρμογές.

ΑΦΡΌΣ ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗΣ ΠΌΡΌΜΠΕΤΌΝ  
DB PU STONE ADHESIVE GG

+10˚C
+35˚C

–20˚C
+85˚C 18

μήνες

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΦΡΕΣΚΌΥ ΑΦΡΌΥ 
DB UNIVERSAL PU CLEANER

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Για πιστόλια αφρού, φιάλες αφρού, 
επιφάνειες με νωπό αφρό, για απο-
λέπιση επιφανειών, καθαρισμούς 
από υπολείμματα μη ωριμασμένων 
συγκολλητικών κλπ.

Δεν διαλύει τον στεγνό αφρό. Ό 
στεγνός αφρός μπορεί να καθαριστεί 
μόνο με μηχανικά μέσα και DB PUR 
REMOVER.

< Ισχυρή δράση      < Πολλαπλών εφαρμογών      < Διαθέτει δύο κεφαλές

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

05647 Spray 500 - 12 8711595025348

Πολύ δραστικό καθαριστικό για νωπό αφρό 
πολυουρεθάνης και για πιστόλια αφρού. 
Διαθέτει κεφαλή NBS για εύκολη προσαρμο-
γή σε πιστόλια αφρού, και πρόσθετη βαλβίδα 
χειρός για χρήση ως γενικό καθαριστικό. 
Δεν αφήνει κολλώδες φιλμ.

+10˚C
+30˚C

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

<  Μεγάλη καλυπτικότητα
<  Χαμηλότερο κόστος μεταφοράς     
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ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ελαφρύς ακρυλικός στόκος έτοιμος προς χρήση, για 
επισκευές ρωγμών, μεγάλων οπών, στατικών αρμών κλπ. 
Μηδενική συρρίκνωση. Ελαφρά ελαστικότητα. Δυνατότητα 
πλήρωσης/κάλυψης μεγάλων κενών έως και 5cm. Είναι 
ταχυστέγνωτος, τρίβεται εύκολα και βάφεται με πλαστικά και 
ακρυλικά χρώματα χωρίς ρίσκο ρηγμάτωσης της επιφάνειας.

Για γρήγορη και εύκολη επισκευή 
μεγάλων ρωγμών, οπών, ανοιγμάτων 
σε τοίχους, γυψοσανίδες, 
τσιμεντοσανίδες, ξύλα, σοβάδες κλπ.

Δε συνιστάται για 
εξωτερική χρήση 
ή για σημεία με 
παρατεταμένη υγρασία.

ΕΛΑΦΡΥΣ ΑΚΡΥΛΙΚΌΣ ΣΤΌΚΌΣ 
DB QUALY FILL

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

18941 Δοχείο 500 ■   Λευκός 12 5205205116104

18967 Δοχείο 5 lt ■   Λευκός 1 5205205116111

< Δεν συρρικνώνεται     < Καλύπτει μεγάλα κενά με μία στρώση      < Δεν ρηγματώνει την επιφάνεια της βαφής      < Μικρό βάρος

+5˚C
+30˚C 12

μήνες

ΞΥΛΌΣΤΌΚΌΣ ΝΕΡΌΥ
DB WOOD-PUTTY 

< Πολλές αποχρώσεις ξύλου
< Μετά την ωρίμανση βάφεται
< Εύκολο στην χρήση

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ακρυλικός ξυλόστοκος νερού για επιδιόρθωση χτυπημάτων, 
ρωγμών, ατελειών και οπών ξύλινων επιφανειών. Μπορεί να 
εφαρμοστεί σε πολλαπλές στρώσεις. Μετά την ωρίμανση 
γυαλοχαρτάρεται, τρυπιέται, πριονίζεται, λιμάρεται. 
Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.

Για επισκευές και  επιδιορθώσεις 
ξύλινων επιφανειών που έχουν 
σκασίματα, τρύπες, ρωγμές, 
χτυπήματα κλπ.

Δε συνιστάται για 
εξωτερική χρήση ή για 
σημεία με παρατεταμένη 
υγρασία.

Κωδικός Συσκευασία (gr) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

101 Δοχείο 200 Μαόνι Ανοιχτό 12 5205205610015

102 Δοχείο 200 Μαόνι Σκούρο 12 5205205610022

103 Δοχείο 200 Καρυδιά Ανοιχτή 12 5205205610039

104 Δοχείο 200 Καρυδιά Μέτρια 12 5205205610046

105 Δοχείο 200 Καρυδιά Σκούρη 12 5205205610053

106 Δοχείο 200 Πεύκο 12 5205205610060

107 Δοχείο 200 Κελεμπέκι 12 5205205610077

108 Δοχείο 200 Όρεγκον 12 5205205610084

109 Δοχείο 200 Δρυς 12 5205205610091

110 Δοχείο 200 Φυσικό 12 5205205610107

111 Δοχείο 200 Οξυά 12 5205205610114

112 Δοχείο 200 Λευκό 12 5205205610121

113 Δοχείο 200 Μαύρο 12 5205205610138

114 Δοχείο 200 Γκρι 12 5205205610145

115 Δοχείο 200 Δρυς Σκούρο 12 5205205610152

116 Δοχείο 200 Τικ 12 5205205610169

117 Δοχείο 200 Κερασιά Σκούρη 12 5205205610176

118 Δοχείο 200 Κερασιά Ανοιχτή 12 5205205610183

119 Δοχείο 200 Wenge 12 5205205610190

+5˚C
+30˚C 24

μήνες
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ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΌΣΤΌΚΌ 
DB HARDENER

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Καταλύτης κατάλληλος για μείξη 
με σιδηρόστοκο και πολυεστερικό στόκο.

Καταλύτης 8gr για συσκευασία 250/380gr. 
Καταλύτης 20gr για συσκευασία 750/1000gr.

Κωδικός Συσκευασία (gr) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

010 Σωληνάριο 8 - 1 5205205620069

011 Σωληνάριο 20 - 1 5205205620076

ΣΙΔΗΡΌΣΤΌΚΌΣ 
DB POLY-PLAMUUR

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Σιδηρόστοκος υψηλής ποιότητας δύο συστατικών, για επαγ-
γελματική χρήση. Πολύ ισχυρή πρόσφυση, γρήγορη ωρίμαν-
ση. Εφαρμόζεται και τρίβεται εύκολα. Χρόνος επεξεργασίας 
μετά τη μείξη: 4-6 λεπτά. Βάφεται μετά από 15 λεπτά.

Για επιδιορθώσεις σε λαμαρίνα,  
πολυεστερικές επιφάνειες, ξύλο 
κλπ. Κατάλληλος για χρήση σε 
αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά κλπ.

Δεν είναι κατάλληλος για χρήση σε 
πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, 
τεφλόν και ασφαλτικά υλικά. Να μην 
εφαρμόζεται σε παχιές στρώσεις. 

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

001 Δοχείο 250 - 24 5203473214034

004 Δοχείο 380 - 24 5205205620038

005 Δοχείο 1000 - 12 5205205620045

< Γρήγορη ωρίμανση      < Βάφεται       < Δεν συρρικνώνεται

+5˚C
+25˚C 12

μήνες

ΕΤΌΙΜΌ ΚΌΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΣΤΑΤΙΚΏΝ ΑΡΜΏΝ 

DB JOINT FIX

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Υψηλής ποιότητας, ειδικευμένο κονίαμα ακρυλικής βάσης.  
Για πλήρωση αρμών σε εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμο-
γές.  Αντέχει στην βροχή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά 
την εφαρμογή του. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε τσιμέντο, 
πέτρα, τοιχοποιία, σκυρόδεμα. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε 
ελαφρώς υγρές επιφάνειες.  Εάν χρειαστεί μπορεί να βαφτεί 
με όλα τα χρώματα (απαιτείται έλεγχος συμβατότητας).

Για αρμολόγηση και 
επισκευή στατικών αρμών 
σε προσόψεις και τοίχους 
με επενδύσεις φυσικής 
και τεχνητής πέτρας, για 
επισκευές ρωγμών σε 
τσιμέντο και πορομπετόν.

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω 
από το νερό. Να μην χρησιμο-
ποιείται σε θερμοκρασίες κάτω 
από +5°C ή παγωμένες επιφά-
νειες. Δεν είναι κατάλληλο για 
αρμούς διαστολής και αρμούς 
με κινητικότητα.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

8221 Φυσίγγιο 310 ■   Γκρι Τσιμέντου 12 8711595112192

< Κονίαμα έτοιμο προς χρήση      < Εύκολο στην εφαρμογή      < Εξαιρετική συμπεριφορά στην βαφή

+5˚C
+40˚C 12

μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Πολυεστερικός στόκος υψηλής ποιότητας δύο συστατι-
κών, για επαγγελματική χρήση. Περιέχει ίνες υάλου για 
μεγάλη συνεκτική αντοχή. Εφαρμόζεται εύκολα, έχει 
πολύ ισχυρή πρόσφυση και γρήγορη ωρίμανση. Μπορεί 
να τριφτεί και να βαφτεί μετά από 15 λεπτά. Χρόνος 
επεξεργασίας μετά τη μείξη: 4-8 λεπτά.

Για επιδιορθώσεις σε λαμαρίνα, 
πολυεστερικές επιφάνειες, ξύλο 
κλπ. Κατάλληλος για χρήση σε 
αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, 
οικοδομές κλπ.

Δεν είναι κατάλληλος για 
χρήση σε πολυαιθυλένιο, 
πολυπροπυλένιο, τεφλόν 
και ασφαλτικά υλικά. Να 
μην εφαρμόζεται σε παχιές 
στρώσεις.

ΠΌΛΥΕΣΤΕΡΙΚΌΣ ΣΤΌΚΌΣ 
DB VEZEL-PLAMUUR 

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

008 Δοχείο 750 - 12 5205205620052

< Γρήγορη ωρίμανση      < Βάφεται       < Δεν συρικνώνεται      < Extra δύναμη λόγω των πολυεστερικών ινών

+5˚C
+25˚C 12

μήνες
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΜΌΥΧΛΑΣ
DB ANTIMOULD

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

57615 Dispenser 500 - 12 5205205119204

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Μυκητοκτόνο και απολυμαντικό έτοιμο προς χρήση. 
Καθαρίζει και προλαμβάνει από τους νηματοειδείς 
μύκητες, ζυμομύκητες, λειχήνες και βακτηρίδια. 
Καταπολέμηση της μούχλας χωρίς βαρέα μέταλλα και 
οργανικούς διαλύτες. 

Για την εξάλειψη ή την αποτροπή δημιουργίας μούχλας από τους 
τοίχους, γύρω από νεροχύτες, μπανιέρες, κουζίνες, ταβάνια, αρμούς 
πλακιδίων, πόρτες και παράθυρα. Για την αποκατάσταση και την προλη-
πτική προστασία σε στέγες, προσόψεις, τοίχους, πεζοδρόμια, μάντρες 
κήπων, τάφους, αγάλματα, κλπ.

< Προστασία από την μούχλα
< Γρήγορη απόδοση

< Χωρίς βαρέα μέταλλα και διαλύτες
< Έτοιμο προς χρήση

+5˚C
+30˚C 20

 min.
12
μήνες

ΥΓΡΌ ΔΙΑΜΌΡΦΏΣΗΣ ΣΙΛΙΚΌΝΗΣ 
DB FINISHER

ΠΕΡΙΓΡΑΦH
Υγρό διαμόρφωσης σφραγιστικών υλικών, έτοιμο προς χρήση. Ιδανικό 
για επαγγελματικό και λείο φινίρισμα αρμού. Βιοδιασπώμενο 99%. Σε 
συσκευασία dispenser για εύκολη εφαρμογή, χωρίς διαδικασία αραίωσης.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Για μορφοποίηση αρμών που σφραγίστηκαν 
με σιλικόνη, ακρυλικά, πολυουρεθανικά και 
υβριδικά σφραγιστικά.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

211173 Dispenser 500 - 10 8711595187022

< Έτοιμο προς χρήση    < Βιοδιασπώμενο < Όυδέτερο

+5˚C
+40˚C 20

 min.
24
μήνες

ü Έτοιμο προς χρήση
ü Όυδέτερο

ü Βιοδιασπώμενο 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Ανταλλακτικοί κρύσταλλοι για συλλέκτες υγρασίας. Σε ειδική  
συσκευασία για την αποφυγή απωλειών κατά την αντικατάσταση 
τους στην συσκευή. Εύκολη εφαρμογή χωρίς προβλήματα.

Για μπάνια, κουζίνες, υπόγειους χώρους, αποθήκες, υπόσκαφα 
σπίτια, δωμάτια χωρίς επαρκή αερισμό, κελάρια, ντουλάπες 
κλπ. Κατάλληλο και για σκάφη, αυτοκινούμενα και φορτηγά.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΌ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 
ABSODRY SPARE PART

Κωδικός (gr) τεμ ΕΑΝ-13

A202 450 12 7350009530019

A206 1000 6 7350009530071

< Εύκολο στην χρήση        < Δεν λερώνει

ΣΜΑΛΤΌ ΕΠΙΔΙΌΡΘΏΣΗΣ ΧΤΥΠΗΜΑΤΏΝ
DB SMALTO REPAIR

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

5193 Μπουκαλάκι 20 ■   Λευκό 12 5205205550038

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Σμάλτο ακρυλικής βάσης για την επιδιόρθωση χτυπημάτων σε οικιακές 
συσκευές, κεραμικά πλακάκια και επισμαλτομένες επιφάνειες. Διαθέτει 
πινελάκι για ακριβή εφαρμογή και είναι εύχρηστο. Δεν επηρεάζεται από 
τα καθαριστικά και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου.

Για επιδιορθώσεις χτυπημάτων σε 
ψυγεία, πλυντήρια, μπάνια, νιπτήρες, 
χτυπήματα σε κεραμικά πλακάκια κλπ.

< Εύκολο στην εφαρμογή     < Δεν κιτρινίζει < Γρήγορη ωρίμανση

20
 min.

24
μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Συλλέκτης υγρασίας κρυστάλλων για χώρους χωρίς επαρκή αερισμό. Ενεργεί 
αυτόματα όταν η υγρασία περιβάλλοντος ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια, εξασφα-
λίζοντας χώρους χωρίς υγρασίες, άσχημες μυρωδιές, μούχλα κλπ. Κατάλλη-
λος για κάθε σπίτι, επαγγελματικό χώρο, σκάφη κλπ.

Για μπάνια, κουζίνες, υπόγειους χώρους, απο-
θήκες, υπόσκαφα σπίτια, δωμάτια χωρίς επαρκή 
αερισμό, κελάρια, ντουλάπες κλπ. Κατάλληλο και 
για σκάφη, αυτοκινούμενα και φορτηγά.

 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 
ABSODRY

Κωδικός (gr) τεμ ΕΑΝ-13

A211 450 8 7350009530354 

A207 1000 6 7350009530064

< Εύκολο στην χρήση        < Ενεργεί αυτόματα        < Προστατεύει από την υγρασία

20
 min.

20
 min.

ü Έτοιμο προς χρήση
ü Όυδέτερο

ü Βιοδιασπώμενο 
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ΑΚΡΌΦΥΣΙΌ ΛΑΒΥΡΙΝΘΌΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ 
ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΌ ΒΥΣΜΑ 
DB CHEMICAL ANCHOR NOSSLE

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Ανταλλακτική μύτη-λαβύρινθος ανάμειξης 
για τα χημικά βύσματα POLYESTER και VINYLESTER.

Για συνδυαστική χρήση με τα χημικά 
βύσματα της Den Braven.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

204045 ΣΕΤ 3 ΤΜΧ - - - 8595100126788

Τοποθετήστε το ακροφύσιο ανάμι-
ξης στο πιστόλι και πιέστε έως το 
μείγμα να γίνει ομοιόμορφο γκρι.

Γεμίστε το πλαστικό πλέγμα 
με το υλικό και κλείστε το καπάκι.

Τοποθετήστε το μπουλόνι στην 
τρύπα με δεξιόστροφη κίνηση.

Σφίξτε το μπουλόνι μόνο όταν 
το υλικό έχει ωριμάσει. 
Δείτε τον πίνακα ωρίμανσης.

765 8

ΕΦΑΡΜΌΓΗ ΣΕ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΔΌΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Τρυπήστε με το ανάλογο τρυπάνι. Φυσήξτε με την ειδική τρόμπα 
καθαρισμού για να απομακρύνετε 
σκόνες και σωματίδια.

Χρησιμοποιήστε την ειδική βούρτσα 
καθαρισμού για να απομακρύνετε 
μπλοκαρισμένα σωματίδια.

Τοποθετήστε με κυκλική κίνηση 
το πλαστικό πλέγμα για το 
χημικό βύσμα.

4321

ΧΗΜΙΚΌ ΒΥΣΜΑ ΠΌΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
DB POLYESTER CHEMICAL ANCHOR

ΠΕΡΙΓΡΑΦH
Δύο συστατικών επαγγελματικό χημικό σύστημα αγκύρωσης πολυεστερικής  βάσης. 
Εξαιρετικής ποιότητας, χωρίς στυρένιο. Για γρήγορη εφαρμογή με ισχυρή συγκράτη-
ση. Σταθεροποιεί ντίζες και μπουζόνια σε δομικά στοιχεία. Eύκολο στην εφαρμογή. 
Υψηλή αντοχή στα χημικά και στα μεγάλα φορτία.  Σύμφωνα με ETAG 001.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Για στήριξη μεταλλικών κατασκευών, για 
κολώνες, κάγκελα, τέντες, πινακίδες, ρά-
φια, κλιματιστικά, κεραίες, φώτα κλπ.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

204039 Φυσίγγιο 300 - 12 5205205119020

< Πιστοποιημένο με Ευρωπαικό σύστημα ETAG 001  
< Πολυεστερικής βάσης  

< Χωρίς στυρένιο  
< Επαγγελματικών προδιαγραφών

+5˚C
+40˚C 20

 min.
12
μήνες
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ΕΦΑΡΜΌΓΗ ΣΕ ΣΥΜΠΑΓΗ ΔΌΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Τρυπήστε με το ανάλογο τρυπάνι. Φυσήξτε με την ειδική τρόμπα 
καθαρισμού για να απομακρύνετε 
σκόνες και σωματίδια.

Χρησιμοποιήστε την ειδική βούρτσα 
καθαρισμού για να απομακρύνετε 
μπλοκαρισμένα σωματίδια.

Φυσήξτε μια τελευταία φορά 
για τυχόν υπολείμματα.

4321

Τοποθετήστε το ακροφύσιο ανάμι-
ξης στο πιστόλι και πιέστε έως το 
μείγμα να γίνει ομοιόμορφο γκρι.

Γεμίστε το 1/4 έως 1/3 της τρύπας 
με το υλικό.

Τοποθετήστε με δεξιόστροφη 
κίνηση την ντίζα ή την ράβδο 
στην τρύπα.

Το μπουλόνι μπορεί να βιδωθεί 
εφόσον το υλικό έχει ωριμάσει. 
Δείτε τον πίνακα ωρίμανσης.

8765

ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΌ ΒΥΣΜΑ
DB CHEMICAL ANCHOR GRID

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Βοηθητικό πλέγμα για σωστή εφαρμογή του χημικού βύσματος σε τούβλα ή μη 
συμπαγείς τοίχους. Διαχύει το υλικό σωστά, ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο 
δυνατό αποτέλεσμα αγκύρωσης.

Για συνδυαστική χρήση με τα χημικά βύσματα της 
Den Braven. Εφαρμόζεται σε διαφόρους τύπους τού-
βλων και τοίχων, οι οποίοι δεν είναι συμπαγείς.

Κωδικός Συσκευασία (mm) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

204043 ΣΕΤ 5ΤΜΧ 85 - - 5205205119051

204044 ΣΕΤ 5ΤΜΧ 130 - - 5205205119068

ΧΗΜΙΚΌ ΒΥΣΜΑ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
DB VINYLESTER CHEMICAL ANCHOR

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Δύο συστατικών επαγγελματικό χημικό σύστημα αγκύρωσης βινυλεστερικής  
βάσης. Εξαιρετικής ποιότητας, χωρίς στυρένιο. Για γρήγορη εφαρμογή με 
ισχυρή συγκράτηση. Σταθεροποιεί ντίζες και μπουζόνια σε δομικά στοιχεία. 
Άοσμο και εύκολο στην εφαρμογή. Υψηλή αντοχή στα χημικά και στα μεγάλα 
φορτία.  Σύμφωνα με ETAG 001.

Για στήριξη μεταλλικών κατασκευών, για κολώνες, 
κάγκελα, τέντες, πινακίδες, ράφια, κλιματιστικά, 
κεραίες, φώτα κλπ.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

204040 Φυσίγγιο 300 - 12 5205205119006

< Πιστοποιημένο με Ευρωπαικό σύστημα ETAG 001  
< Βινυλεστερικής βάσης  

< Χωρίς στυρένιο  
< Επαγγελματικών προδιαγραφών

+5˚C
+40˚C 20

 min.
12
μήνες
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ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΌΛΌΥΣ 
ΤΌΥΣ ΤΥΠΌΥΣ ΔΌΜΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ

ΠΙΣΤΌΠΌΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΌ ΕΥΡΏΠΑΪΚΌ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ETAG 001 

ΕΦΑΡΜΌΖΌΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΌΛΙ ΣΙΛΙΚΌΝΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΏΣΗΣ 
ΧΏΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΌ


