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ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΓΙΑ ΕΝΥΔΡΕΙΑ 
& ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
DB AQUA SILICONE

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

15936 Φυσίγγιο 280 ■   Διάφανη 12 5205205111277

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Όξινη σιλικόνη εξαιρετικής ποιότητας και υψηλού μέτρου 
ελαστικότητας. Ειδικευμένη για ενυδρεία γλυκού και 
θαλασσινού νερού. Μετά την εφαρμογή της ωριμάζει με την 
ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία μόνιμη ελαστική 
σφράγιση. Δεν είναι τοξική για τους θαλάσσιους οργανι-
σμούς(μετά την ωρίμανσή της). Εξαιρετική συγκόλληση σε 
γυαλί χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις 
ακτίνες, το νερό, την υγρασία. 

Για σφράγιση και συγκόλληση σε γυάλι-
νες κατασκευές όπως ενυδρεία γλυκού 
και θαλασσινού νερού, σε γυάλινες 
προσόψεις κτιρίων, γυάλινα κλουβιά 
για ζώα κλπ. Για την σωστή εφαρμογή 
σε ενυδρεία ζητήστε πληροφορίες από 
το τεχνικό μας τμήμα.

Δεν συνιστάται για 
εφαρμογή σε ενυδρεία 
μεγαλύτερα των 1000lt 
ή ψηλότερα από 60cm. 
Δε βάφεται.

< Μη τοξική για τους θαλάσσιους οργανισμούς     < Για ενυδρεία γλυκού και θαλασσινού νερού     < Υψηλού μέτρου ελαστικότητας

ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΓΙΑ ΥΑΛΌΠΙΝΑΚΕΣ 
DB SILICONE BB

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

2226 Φυσίγγιο 310 ■   Διάφανη 12 8711595008242

2441 Φυσίγγιο 310 ■   Λευκή 12 8711595008259

2583 Φυσίγγιο 310 ■   Μαύρη 12 8711595009256

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Όξινη σιλικόνη εξαιρετικών προδιαγραφών 
και χαμηλού μέτρου ελαστικότητας. Ειδικευ-
μένη για κτιριακούς αρμούς και υαλοπίνακες. 
Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση,  την ηλιακή 
ακτινοβολία, τις ρηγματώσεις, το νερό, την 
υγρασία. Μετά την εφαρμογή της ωριμάζει με 
την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία 
μόνιμη ελαστική σφράγιση. Συμμορφώνεται 
με ISO 11600 F&G 20-LM. Για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση. 

Για συστήματα υαλοπινάκων, μεταλλικών 
και γυάλινων κατασκευών, κουφωμάτων, 
τροχόσπιτων, σκαφών κλπ. 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. Σε πορώδεις επιφάνειες 
συνιστάται αστάρι ZWALUW PRIMER 250.

Δεν συνιστάται για PMMA, PE, 
PP, PC, PTFE, υλικά ασφαλτι-
κής βάσης και επιφάνειες που 
περιέχουν κερί ή ίχνη παραφίνης, 
καθώς και για εφαρμογές σε 
τσιμέντο, μάρμαρο, μόλυβδο, 
χαλκό, γαλβανισμένες επιφάνειες 
και ενυδρεία.

+5˚C
+40˚C

–50˚C
+180˚C 24

μήνες

+5˚C
+40˚C

–50˚C
+180˚C 12

μήνες

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

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

< Εξειδικευμένο προϊόν για συστήματα υαλοπινάκων   < Αντοχή στις ακτίνες UV   < Πολύ υψηλή πρόσφυση   < Συμμορφώνεται με ISO 11600 F&G 20-LM
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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
Ουδέτερη, 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

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+120˚C 12

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

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
Ουδέτερη, αντιμουχλική, άοσμη σιλικόνη εξαιρετικής ποιότη-
τας με διαρκή ελαστικότητα. Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές 
επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις 
ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το χλωριωμένο νερό, την υγρασία. 
Με αστάρι ZWALUW U12 γίνεται κατάλληλη για μόνιμη εμβά-
πτιση στο νερό. Δε συρρικνώνεται. 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 αποφεύγεται όπως 
μπάνια, κουζίνες, νεροχύτες, πλακάκια, 
τζάμια, σφαγεία, υγειονομικούς 
χώρους, πισίνες (εσωτερικά και περι-
μετρικά), 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
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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        
<  Ουδέτερη 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
Ώ

Μ
ΑΤ

ΌΛ
ΌΓ

ΙΌ
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ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ 
ΜΕ ΑΝΤΌΧΗ ΣΤΗΝ ΒΡΌΧΗ

DB ACRYLIC EXTERIOR

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

12010443 Φυσίγγιο 310 ■   Λευκό 12 5205205111703

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού ακρυλικό σφραγιστικό εξαιρετικής 
ποιότητας με αντοχή στην βροχή σε σύντομο χρονικό 
διάστημα μετά την εφαρμογή του. Μετά την ωρίμανση το 
υλικό σχηματίζει μια μαλακή πλαστο-ελαστική σφράγιση. 
Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Διαθέτει 
πιστοποιητικά: ISO 11600 F 12,5P, SNJF FACADE 12,5P. 
Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

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

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση 
κάτω από το νερό, για PE, PP, 
PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες 
ασφαλτικής βάσης. Όταν βάφεται 
με χρώματα που περιέχουν πολλά 
στερεά κατά όγκο μπορεί να ρηγμα-
τώσει η επιφάνεια τους.

< Αντοχή στην βροχή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή  < Εύκολο στην εφαρμογή   
< Δεν διαβρώνει τα μέταλλα   < Βάφεται

ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ 
ΓΕΝΙΚΏΝ EΦΑΡΜΌΓΏΝ

DB ACRYLIC-1001 D

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

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.

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 18

μήνες

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 20

 min.
18
μήνες

ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ 
ΚΑΤΑ ΤΏΝ ΡΏΓΜΏΝ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ 

DB ACRYLIC ANTI-CRACK

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

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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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 30

μήνες

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

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 12

μήνες

–20˚C
+75˚C



 www.denbraven.gr
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< Διάφανο ακρυλικό σφραγιστικό      < Μεγάλη ελαστικότητα      < Δεν διαβρώνει τα μέταλλα      < Για εσωτερικές εφαρμογές

ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ
DB POLYFLEX-422

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

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

+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

< 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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ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ/ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ 
ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ  
DB HYBRIFIX

ΥΒΡΙΔΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ ΓΙΑ ΑΥΤΌ-
ΚΑΘΑΡΙΖΌΜΕΝΌΥΣ ΥΑΛΌΠΙΝΑΚΕΣ  
DB HYBRI-SEAL 2PS

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. Εφαρ-
μόζεται 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 διαστο-
λής. Δεν βάφεται με χρώματα 
αλκυδικής βάσης. Ενδέχεται 
να κιτρινίσει όταν εφαρμόζεται 
σε σκοτεινά μέρη.

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   < Άοσμο, ουδέτερο
< Απαλλαγμένο από σιλικόνες  και ισοκυανικά 

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού, βαφόμενο υβριδικό σφραγιστικό 
υψηλής ποιότητας για εφαρμογές σε υαλοπίνακες και 
αρμούς σύνδεσης. Έχει αντοχή στην ηλιακή ακτινοβο-
λία και είναι σχεδόν άοσμο. Δεν περιέχει ισοκυανικά, 
σιλικόνες και διαλύτες. Ώριμάζει με την ατμοσφαιρική 
υγρασία σχηματίζοντας μία μόνιμη ελαστική σφράγιση.

Για σφράγιση σε συστήματα
υαλοπινάκων. Για δεύτερη 
σφράγιση σε αυτοκαθαριζόμενα 
συστήματα υαλοπινάκων και 
περιμετρικούς αρμούς χωρίς την 
χρήση ασταριού.

Δεν συνιστάται για
χρήση κάτω από το νερό,
για PE, PP, PC, PTFE, νε-
οπρένιο και επιφάνειες
ασφαλτικής βάσης.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

8704 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 5205205111499

< Βάφεται σχεδόν με όλα τα συστήματα βαφής   < Συμβατό για εφαρμογή σε αυτοκαθαριζόμενους υαλοπίνακες    
< Εύκολο στην εφαρμογή   < Είναι άοσμο

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 12

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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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 
κακές καιρικές συνθήκες

üΚολλάει σχεδόν όλα 
τα κατασκευαστικά υλικά
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+5˚C
+30˚C 12

μήνες

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.

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.

+5˚C
+30˚C 12

μήνες

-30˚C
+100˚C

ΚΥΑΝΌΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΌΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ  
DB SUPER ADHESIVE 

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.

< 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
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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: Ο 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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00021 Φιάλη 500 ■  Κρεμ 12 5205205110126

00020 Φιάλη 825 ■  Κρεμ 12 5205205110102

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. Ο αφρός κάνει 
ελεγχόμενη διόγκωση και έχει περισσότερη απόδοση από τους 
κοινούς αφρούς. Το μπουκάλι δουλεύεται σε όλες τις θέσεις.
ΠΡΌΣΌΧΗ: Ο 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

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: Ο 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

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

ΑΦΡΌΣ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΌΛΙΌΥ B3 MAXI
DB PU GUN-FOAM MAXI

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΦΡΕΣΚΌΥ ΑΦΡΌΥ 
DB UNIVERSAL PU CLEANER

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: Ο 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

+5˚C
+35˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

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. Ο αφρός κάνει 
ελεγχόμενη διόγκωση και έχει περισσότερη απόδοση από τους 
κοινούς αφρούς. Το μπουκάλι δουλεύεται σε όλες τις θέσεις.
ΠΡΌΣΌΧΗ: Ο 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. 

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00013 Φιάλη 500 ■  Κρεμ 12 5205205110133

00011 Φιάλη 825 ■  Κρεμ 12 5205205110119

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

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. Ο 
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
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+5˚C
+30˚C 24

μήνες
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΣΤΕΓΝΌΥ ΑΦΡΌΥ

DB PUR REMOVER

< Βιοδιασπώμενο
< Γρήγορη εφαρμογή
< Άοσμο

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΣΤΕΓΝΗΣ ΣΙΛΙΚΌΝΗΣ
DB SILI-KILL

< Αφαιρεί την στεγνή σιλικόνη
< Δεν περιέχει διαλύτες

< Δεν επηρεάζει τις περισσότερες 
      ευαίσθητες επιφάνειες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

13818 Δοχείο 100 - 12 8711595082006

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Βιοδιασπώμενη πάστα για 
αφαίρεση υπολειμμάτων 
στεγνού αφρού. 
Εξαιρετικά εύχρηστη, 
άοσμη και απαλλαγμένη 
από αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες.

Για αφαίρεση επίμονων υπολειμμάτων στεγνού αφρού 
από κουφώματα αλουμινίου και PVC, πόρτες, γυαλί, 
πλακάκια, πατώματα, φορμάικες κλπ.
ΤΡΌΠΌΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τα υπολείμματα στεγνού αφρού 
πρέπει να αφαιρεθούν με ένα μαχαίρι όσο πιο κοντά 
στην επιφάνεια γίνεται. Στην συνέχεια το DB PUR 
REMOVER εφαρμόζεται στην επιφάνεια  για περίπου 
30 λεπτά. Μόλις ο αφρός μαλακώσει πρέπει να  
απομακρυνθεί με μία πλαστική σπάτουλα. Μετά 
την εφαρμογή η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί 
με ένα βρεγμένο πανί. Εάν χρειαστεί, η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται.

Δε συνιστάται για κορδόνια ή 
μεγάλα κομμάτια αφρού, αλλά 
μόνο για κατάλοιπα. Δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται σε χάλκινες και 
μπρούτζινες επιφάνειες, σε βερνικωμένα 
ξύλα, σε διάφορα πλαστικά όπως 
Plexiglas, ακρυλικά φύλλα και υφάσματα. 
Η παρατεταμένη έκθεση του υλικού στην 
επιφάνεια ενέχει κίνδυνο διάβρωσης. 
Απαγορεύεται η χρήση για σωματικό 
καθαρισμό.

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

+5˚C
+30˚C 20

 min.
24
μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Για αφαίρεση επίμονων υπολειμμάτων σιλικόνης σε μπανιέρες, 
νεροχύτες, πλακάκια, μέταλλα, πλαστικά κλπ.
ΕΦΑΡΜΌΓΗ: Πριν την εφαρμογή το δοχείο πρέπει να ανακινηθεί 
καλά. Η παλαιά σιλικόνη πρέπει να αφαιρεθεί με μηχανικά μέσα 
(μαχαίρι) όσο πιο κοντά στην επιφάνεια γίνεται. Το υλικό εφαρμόζε-
ται στα υπολείμματα για 20-30 λεπτά. Στην συνέχεια, τα υπολείμ-
ματα που έχουν μαλακώσει, αφαιρούνται με μία ξύλινη ή πλαστική 
σπάτουλα. Εάν χρειαστεί η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Ο τελικός 
καθαρισμός της επιφάνειας γίνεται με σαπουνόνερο.

Δε συνιστάται για κορ-
δόνια ή μεγάλα κομμάτια 
σιλικόνης, αλλά μόνο για 
κατάλοιπα. Δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείται για 
σωματικό καθαρισμό.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

201488 Δοχείο 100 - 12 8711595035330

Έτοιμη προς χρήση πάστα 
για την αφαίρεση υπολειμ-
μάτων στεγνής σιλικόνης. 
Δεν περιέχει διαλύτες ή 
αρωματικά. Έχει ελάχιστη 
οσμή. Περιέχει βούρτσα 
για την εφαρμογή. Δεν 
επηρεάζει τις περισσότερες 
ευαίσθητες επιφάνειες.
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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      < Ουδέτερο

+5˚C
+40˚C 20

 min.
24
μήνες

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ 
DB CLEANING WIPES

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Για τον καθαρισμό των χεριών, εργαλείων 
και επιφανειών από: σιλικόνες & σφραγιστι-
κά υλικά (φρέσκα υλικά). Αφροί πολυου-
ρεθάνης (φρέσκα υλικά). Γράσα, λάδια, 
λιπαντικά, μελάνια, βρωμιές, λεκέδες από 
γρασίδι, και διάφορα παράγωγα πετρε-
λαίου. Χρώματα ακρυλικά, πλαστικά κλπ. 
(αποτελεσματικά έως 24 ώρες μετά την 
εφαρμογή). Γενικός καθαρισμός, ανανεώ-
νουν και καθαρίζουν παλιές μπογιές.

Συνιστάται δοκιμή σε κάποιο κρυφό 
σημείο πριν την εφαρμογή. Δεν είναι 
κατάλληλα για κάποια πλαστικά υλικά 
και για ευαίσθητες επιφάνειες. Δεν 
είναι κατάλληλα ως καθαριστικό σε 
σφραγισμένους αρμούς ή κολλήσεις. 
Τα χέρια θα πρέπει να ξεβγάζονται 
με καθαρό νερό πριν την επαφή τους 
με ευαίσθητα εξαρτήματα και φακούς 
επαφής.

< Εύχρηστα
< Αφαιρούν τα περισσότερα νωπά υλικά
< Μεγάλη δυνατότητα καθαρισμού

Κωδικός Συσκευασία (τεμ) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

202463 Δοχείο 80 - 6 8711595080798

Εύχρηστα, καθαριστικά μαντηλάκια 
πολλαπλών εφαρμογών. Απομακρύ-
νουν φρέσκες σιλικόνες, φρέσκους 
αφρούς, λάδι, τις περισσότερες φρέ-
σκες κόλλες, χρώματα, γράσα κλπ. 
από χέρια, εργαλεία και επιφάνειες 
αφήνοντας ένα άρωμα φρεσκάδας. 
Περιέχουν βιταμίνη Ε, η οποία ωφελεί 
το δέρμα. Ιδανικά για κάθε εργαστή-
ριο ή επαγγελματία, για το γραφείο, 
το σπίτι κλπ.

20
 min.

36
μήνες

Τραβήξτε το πρώτο μαντηλάκι από το κέντρο και περάστε το μέσα στην σχισμή. Τραβήξτε το επόμενο μαντηλάκι όταν το χρειαστείτε. Για καλύτερα 
αποτελέσματα, καθαρίζετε τις επιφάνειες αμέσως. Μπορείτε να αφαιρέσετε χρώματα από πορώδεις επιφάνειες τις πρώτες 24 ώρες, απλά αφήστε ένα 
μαντηλάκι πάνω στο χρώμα για μερικά λεπτά και μετά τρίψτε για να απομακρυνθεί η μπογιά.

üΕύχρηστα

üΑφαιρούν 

τα περισσότερα

νωπά υλικά

üΜεγάλη δυνατότητα  

καθαρισμού
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Κωδικός Συσκευασία Διάμετρος (m)/κιβ τεμ ΕΑΝ-13

210155 Ρολό Ø50 mm 84 - 8711595072854

210154 Ρολό Ø40 mm 120 - 8711595072847

210152 Ρολό Ø30 mm 80 - 8711595072830

210151 Ρολό Ø25 mm 100 - 8711595072823

210150 Ρολό Ø20 mm 150 - 8711595072816

210149 Ρολό Ø15 mm 250 - 8711595072809

210147 Ρολό Ø10 mm 600 - 8711595072793

210145 Ρολό Ø6 mm 1500 - 8711595072786

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Στρογγυλό κορδόνι πολυαιθυλενίου κλειστής κυψέλης 
για διακοπή αρμού. Εξασφαλίζει το σωστό βάθος για την 
εφαρμογή σφραγιστικών υλικών. Λόγω των κλειστών 
κυψελών το DB BACKER ROD ΡΕ, προσφέρει μεγαλύτε-
ρη στήριξη στο στεγανοποιητικό υλικό και ως εκ τούτου 
είναι πιο κατάλληλο για τους αρμούς που πρόκειται να 
εκτεθούν σε μηχανικές τάσεις ή πιέσεις νερού.  Διατί-
θεται σε διαμέτρους από Ø6 mm έως Ø50 mm

Σε κατασκευαστικούς αρμούς, για την δημιουργία σωστού βάθους 
και την αποφυγή συγκόλλησης του σφραγιστικού σε 3 σημεία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ: Βεβαιωθείτε ότι το φάρδος του αρμού είναι το 
σωστό για να μπορέσει το σφραγιστικό να απορροφήσει την κινη-
τικότητα του αρμού. Για πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό 
του αρμού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε με 
το τεχνικό μας τμήμα.

ΚΌΡΔΌΝΙ ΥΠΌΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΌΥ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 
DB BACKER ROD PE

+5˚C
+40˚C 20

 min.
36
μήνες

ΤΡΌΠΌΣ ΥΠΌΛΌΓΙΣΜΌΥ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΏΝ ΑΡΜΌΥ: 
Το βάθος του αρμού υπολογίζεται 
με τον παρακάτω τύπο: Βάθος αρμού= 
(βάθος αρμού /3)+6. Βεβαιωθείτε ότι 
η διάμετρος του DB BACKER ROD είναι 
50% μεγαλύτερη από το πλάτος του 
αρμού. Για παράδειγμα, εάν το πλάτος 
του αρμού είναι 20 Ø mm, η διάμετρος 
του κορδονιού πρέπει να είναι 30 Ø mm.

< Κατάλληλο για αρμούς με 
      μηχανικές τάσεις ή πιέσεις νερού

< Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά         < Έχει αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες
< Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες         < Προστατεύει από την οξείδωση

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

5901 Spray 400 - 12 5205205114056

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Λιπαντικό σπρέι υψηλής περιεκτικότητας σε σιλικόνη με αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες. 
Απωθεί τη σκόνη και τη βρωμιά μειώνοντας τις τριβές. Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά 
μέρη από σκλήρυνση. Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες από -400C έως +1500C. 
Δημιουργεί ένα φιλμ που προστατεύει από την οξείδωση.

Για πλαστικά, μέταλλα και 
λάστιχα. Λιπαίνει και προστατεύει 
μεντεσέδες, ράουλα,
ρουλεμάν, ταμπλό κλπ.

–40˚C
+150˚C 20

 min.
36
μήνες

+5˚C
+40˚C 20

 min.
24
μήνες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

6837 Δοχείο 1000 - 10 8711595039680

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Μη-επιθετικό 
απολιπαντικό και 
καθαριστικό για λείες 
επιφάνειες.

Για απολίπανση και καθαρισμό επιφανειών όπως: γυαλί, πλαστικά, μέταλλα και κεραμικά υλικά. Για 
εφαρμογές σε ηλεκτροστατική βαφή, u-PVC, PVC με επίστρωση βαφής και για εφαρμογές σε χώρους 
ειδών υγιεινής. Εφαρμόζεται με πανί βαμβακερό, μάλλινο ή μίκρο-ίνας. 
TIP: Η επιφάνεια πρέπει καθαρίζεται προς την μία πλευρά για να παρασυρθούν οι βρώμες. 
Με τον καθαρισμό λόγω της εξάτμισης του υλικού η επιφάνεια θα κρυώσει με αποτέλεσμα να 
δημιουργηθεί υγρασία. Η επιφάνεια πρέπει να μείνει για 10 λεπτά μετά τον  καθαρισμό για να 
επανέλθει στην φυσιολογική θερμοκρασία πριν εφαρμοστεί κάποιο σφραγιστικό ή συγκολλητικό.

< Μη επιθετικό στην επιφάνεια      < Προετοιμάζει την επιφάνεια      < Βελτιώνει την πρόσφυση των σφραγιστικών

ΣΠΡΕΙ ΣΙΛΙΚΌΝΗΣ   
TECTANE SILICONE SPRAY

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ-ΕΝΕΡΓΌΠΌΙΗΤΗΣ ΛΕΙΏΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ
DB CLEANER 1000
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ΠΡΌΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΜΌΥ
DB COMPRESS BAND

< Αντοχή στην κατευθυνόμενη
       βροχή > 600 Pa
< Ηχομόνωση αρμού RST,W max. 59 dB 
< Για απαιτητικές εφαρμογές σε κοινούς 
       και διασταυρούμενους αρμούς 
< Θερμομόνωση λ=0,0429 W/mK
< Κατηγοριοποίηση φωτιάς B1
< Μεγάλη αντοχή στην γήρανση

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Για κατασκευαστικούς αρμούς, για την δημι-
ουργία σωστού βάθους και την αποφυγή συ-
γκόλλησης του σφραγιστικού σε 3 σημεία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ: Βεβαιωθείτε ότι το φάρδος 
του αρμού είναι το σωστό για να μπορέσει 
το σφραγιστικό να απορροφήσει την κινητι-
κότητα του αρμού. Για πληροφορίες σχετικά 
με τον σχεδιασμό του αρμού επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε με το 
τεχνικό μας τμήμα.

Δεν είναι κατάλληλο 
για αρμούς οι οποίοι 
κινδυνεύουν από 
ανοδική υγρασία. Για 
παράδειγμα, αρμοί 
κάτω από την επιφά-
νεια του εδάφους.

Στρογγυλό κορδόνι πολυουρεθάνης ανοιχτής κυψέλης 
για διακοπή αρμού. Εξασφαλίζει το σωστό βάθος για την 
εφαρμογή σφραγιστικών υλικών. Λόγω των ανοιχτών 
κυψελών το DB BACKER ROD ΡU, διευκολύνει την 
ωρίμανση του σφραγιστικού και από την εσωτερική 
πλευρά του αρμού επιταχύνοντας έτσι την ωρίμανση. 
Είναι  πιο κατάλληλο για αρμούς που δεν εκτίθενται σε 
μηχανικές πιέσεις ή νερό υπό πίεση, όπως αρμοί σε 
προσόψεις κλπ. Διατίθεται σε διαμέτρους από Ø10 mm 
έως Ø50 mm

Κωδικός Συσκευασία Διάμετρος (m)/κιβ τεμ ΕΑΝ-13

210140 Ρολό Ø50 mm 50 - 8711595120074

210139 Ρολό Ø40 mm 50 - 8711595120067

210138 Ρολό Ø35 mm 50 - 8711595120050

210137 Ρολό Ø30 mm 100 - 8711595120043

210136 Ρολό Ø25 mm 100 - 8711595120036

210135 Ρολό  Ø20 mm 200 - 8711595120029

210134 Ρολό Ø15 mm 250 - 8711595120012

210133 Ρολό Ø10 mm 500 - 8711595120005

ΚΌΡΔΌΝΙ ΥΠΌΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΌΥ ΑΝΌΙΧΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ
DB BACKER ROD PU

ΤΡΌΠΌΣ ΥΠΌΛΌΓΙΣΜΌΥ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΏΝ ΑΡΜΌΥ: 
Το βάθος του αρμού υπολογίζεται 
με τον παρακάτω τύπο: Βάθος αρμού= 
(βάθος αρμού /3)+6. Βεβαιωθείτε ότι 
η διάμετρος του DB BACKER ROD είναι 
50% μεγαλύτερη από το πλάτος του 
αρμού. Για παράδειγμα, εάν το πλάτος 
του αρμού είναι 20 Ø mm, η διάμετρος 
του κορδονιού πρέπει να είναι 30 Ø mm.

< Αποτρέπει την δημιουργία 
      φυσαλίδων στο σφραγιστικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Προσυμπιεσμένη αυτοκόλλητη ταινία 
πολυουρεθάνης ανοιχτής κυψέλης, 
εμποτισμένη με ένα συνδυασμό ακρυ-
λικής ρητίνης. Χωρίς CFC και χλώριο. 
Μετά την εφαρμογή η ταινία διογκώνεται 
και σφραγίζει τον αρμό. Είναι αυτοκόλ-
λητη από την μία πλευρά για εύκολη 
εφαρμογή. Στο 30% της μέγιστης 
διόγκωσης είναι στεγανή στη βροχή έως 
τα 600 Pa. Συμμορφώνεται με την κλάση 
Β1 κατά της φωτιάς.

Για σφράγιση αρμών σε δομικές κατασκευές. Σε πλαίσια 
κουφωμάτων, σε κατασκευές από ξύλο, στην αρμολόγηση 
προκατασκευασμένων τοίχων, σε χωροδυκτιώματα κλπ. To DB 
COMPRESS BAND παρέχει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα όταν εφαρ-
μόζεται για τη σφράγιση αρμών σύνδεσης και αρμούς διαστολής 
ανάμεσα σε διάφορα δομικά στοιχεία και σε σφραγίσεις διάφο-
ρων μεμβρανών σε οροφές για αεροστεγανότητα. Κατάλληλο για  
πολλές εσωτερικές εφαρμογές λόγω της καλής ηχομονωτικής 
του ικανότητας. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί  και σε αερο-
στεγή κτίρια και κλιματικά ουδέτερα σπίτια σε συνδυασμό με DB 
COMPRESS BAND 2D ή DB WINDOW FOIL INTERIOR.

Δεν συνιστάται 
για χρήση κάτω 
από το νερό, για 
αρμούς διαστολής 
δαπέδων και σε 
επαφή με χημικά.

Κωδικός Συσκευασία (m)/ρολλό Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

201741 Ρολό 5.6 ■   Μαύρο 10 8711595014892

201736 Ρολό 3.3 ■   Μαύρο 12 8711595014847

201730 Ρολό 4.3 ■   Μαύρο 15 8711595014762

201729 Ρολό 5.6 ■   Μαύρο 15 8711595014755

201728 Ρολό 8 ■   Μαύρο 15 8711595014731

201726 Ρολό 12.5 ■   Μαύρο 15 8711595014717

201724 Ρολό 5.6 ■   Μαύρο 20 8711595014694

201723 Ρολό 8 ■   Μαύρο 20 8711595014670

201722 Ρολό 10 ■   Μαύρο 20 8711595014663

201718 Ρολό 8 ■   Μαύρο 30 8711595014625

201717 Ρολό 10 ■   Μαύρο 30 8711595014618

201716 Ρολό 12.5 ■   Μαύρο 30 8711595011464

+5˚C
+40˚C 20

 min.
36
μήνες

–30˚C
+100˚C+5˚C

+40˚C 20
 min.

18
μήνες
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20
 min.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00217 - - διάφορα 50 5205205666005

ΣΤΌΠΕΡ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΌΡΤΕΣ  
STOPPY

< Εμποδίζει τα παράθυρα και τις πόρτες να κλείνουν απότομα      < Εφαρμόζει σε κάθε είδος πόρτας και παραθύρου
< Δεν τραυματίζει πόρτες και παράθυρα λόγω των εύκαμπτων ιδιοτήτων του

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό ελαστικό στόπερ. Εφαρμόζει σε όλες τις 
πόρτες και τα πλαίσια παραθύρων και σε κενά μεταξύ 1 έως 9cm. Το Stoppy 
είναι εύκαμπτο και επομένως δεν βλάπτει τα πλαίσια της πόρτας και του 
παραθύρου ούτε το δάπεδο. Τοποθετείται σε όλους τους τύπους δαπέδων (σε 
πλακάκι, παρκέ, μάρμαρο, PVC, χαλί κλπ).

Για εφαρμογές σε πόρτες και παράθυρα όπως: 
πόρτες εισόδου, εσωτερικές πόρτες δωματίων, 
πόρτες μπαλκονιών, παράθυρα καθιστικού, 
κρεβατοκάμαρας, λουτρού, κουζίνας καθώς και 
παράθυρα σοφίτας.

ΒΕΝΤΌΥΖΕΣ ΥΑΛΌΠΙΝΑΚΏΝ  
GLASS LIFTER

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Επαγγελματικές βεντούζες αλουμινίου, κατάλληλες 
για μεταφορά τζαμιών ή άλλων λείων αντικειμένων. 
Ικανότητα μεταφοράς: 60kgr η διπλή, 100kgr η τριπλή. 
Διάμετρος: Φ120mm.

Για μεταφορά μονών και διπλών 
τζαμιών ή άλλων λείων αντικει-
μένων.

Προσοχή! Μόνο για κοντινές
μεταφορές. Τηρείτε πάντα τις 
οδηγίες που εσωκλείονται στη 
συσκευασία.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

6656 - Διπλή - - - 1 8711595041850

6661 - Τριπλή - - - 1 8711595041928

< Ισχυρή πρόσφυση      < Εξαιρετικής ποιότητας

20
 min.



GLAZING & WINDOWS / ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΚΟΥΦΩΜΑΤΑGLAZING & WINDOWS / ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ2.18

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Η σωστή εφαρμογή της τοποθέτησης των συστημάτων υαλοπινάκων επηρεάζει  

σημαντικά την αντοχή της συνολικής κατασκευής. Για την κατασκευή και 

τοποθέτηση των συστημάτων υαλοπινάκων υπάρχουν τα παρακάτω πρότυπα σε 

ισχύ: NEN 3576 και NPR 3577. Αυτά τα πρότυπα προσδιορίζουν με τι πρέπει να 

συμμορφώνονται τα συστήματα υαλοπινάκων και το πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί. 

Για μια σωστή εφαρμογή πρέπει κανείς να συμβουλευτεί αυτά τα πρότυπα. Τα 

Oλλανδικά πρότυπα μπορούν να ληφθούν από Nederlands Normalisatie Instituut. 

Αυτό το τεχνικό δελτίο λειτουργεί ως συμπλήρωμα σε αυτά τα πρότυπα.

Πρότυπα

Τα πρότυπα απαιτούν τα συστήματα υαλοπινάκων να είναι συμβατά όσον αφορά την

υδρo/αεροστεγανότητα όπως ορίζεται στο NEN 3661. Δεν μπορεί να είμαστε  

σίγουροι ότι ένα σύστημα υαλοπίνακα μπορεί να αποτρέψει το νερό από το να 

εισέλθει εντός του προφίλ, θα πρέπει όμως να μπορεί να το αποβάλλει εάν αυτό 

συμβεί. Δεδομένου ότι κατά την κατασκευή οι στεγανωτικοί αρμοί εφαρμόζονται 

σε ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων, δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε εντελώς βέβαιοι 

ότι η τοποθέτηση υαλοπινάκων θα είναι απόλυτα υδατοστεγής, καθιστώντας τις 

εγκαταστάσεις αποβολής ύδατος υποχρεωτικές.

Σε περίπτωση τοποθέτησης υαλοπινάκων από το εξωτερικό μέρος αυτό επιτυγ-

χάνεται με τη χρησιμοποίηση μιας ειδικά διαμορφωμένης μύτης στο χαμηλότερο

περβάζι. Σε περίπτωση τοποθέτησης υαλοπινάκων από την εσωτερική πλευρά, 

αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία ανοιγμάτων εξαερισμού στο 

χαμηλότερο περβάζι, που θα συνδέουν το περιφερειακό προφίλ με τον εξωτερικό 

αέρα. Αυτά τρυπιούνται με τρυπάνι υπό γωνία 45 μοιρών που επιτρέπει στο 

ενδεχόμενο νερό να στραγγίξει εύκολα.

Ένα πρόσθετο πρόβλημα με την τυχόν άστοχη «τοποθέτηση υαλοπινάκων εσωτε-

ρικά» είναι ότι μπορεί να προκληθεί εισροή νερού στο εσωτερικό του κτιρίου. Σε

αυτήν την περίπτωση το νερό μπορεί να τρέξει κάτω από την λωρίδα τοποθέτησης

των υαλοπινάκων. Για την αποφυγή αυτού του φαινόμενου, τα πρότυπα ορίζουν την

εφαρμογή μιας λωρίδας σφράγισης που σε αυτές τις περιπτώσεις σταματά το 

νερό. Το NPR 3577 είναι μια Ολλανδική πρακτική οδηγία που δείχνει πώς πρέπει να 

γίνει η εργασία για να είναι συμβατή με το NEN 3576. Αυτά τα πρότυπα εισήχθησαν 

το 1988 και προσαρμόστηκαν στις τρέχουσες πρακτικές το Νοέμβριο του 2011.

Για κάθε εγκαταστάτη υαλοπινάκων είναι σημαντικό να ξέρει τι υποδεικνύουν τα

πρότυπα αυτά σχετικά με τις διαστάσεις, τα μεγέθη των αρμών και τις αποστάσεις

μεταξύ των καρφιών ή των βιδών κ.λπ.

Είναι σημαντικό για το σωστό τελικό αποτέλεσμα, αλλά και σε περίπτωση ενδεχό-

μενων αξιώσεων ζημίας, καθώς η τοποθέτηση υαλοπινάκων που δεν συμφωνεί με 

τα στάνταρ μπορεί να απορριφθεί.

Στο NPR αναφέρονται δύο συστήματα σφραγιστικών για την τοποθέτηση υαλοπι-

νάκων: το Σύστημα Κ (που σφραγίζει με ελαστικό σφραγιστικό) και το σύστημα Π

(που σφραγίζει με λαστιχένια προφίλ). Για το σύστημα Κ τα αναθεωρημένα 

πρότυπα δείχνουν ότι η ελαστική στεγνωτική ουσία που χρησιμοποιείται πρέπει 

να συμβαδίζει με το διεθνές πρότυπο ISO 11 600 (κατηγορία Γ 20 LM+HM και 

κατηγορία Γ 25LM+HM).

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Στις τοποθετήσεις υαλοπινάκων τα πλαίσια είναι κυρίως μεταλλικά ή ξύλινα τα οποία 

συνήθως έχουν επικάλυψη βαφής. Τα σφραγιστικά υλικά έχουν καλή πρόσφυση 

σε αυτά τα υποστρώματα αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που η πρόσφυση είναι 

μειωμένη λόγω των ουσιών που μπορεί να περιέχονται στο υπόστρωμα, π.χ. 

παραφίνη με βάση διαλύτες ή πρόσθετα κεριού σε βαφές πούδρας. Για αυτό το 

λόγο προτείνεται η δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή. Η επιφάνεια πρέπει να 

είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς λίπη, και η ελάχιστη θερμοκρασία να είναι +5°C.

ΤΑΙΝΙΑ P.E.
Το πάχος της ταινίας PE πρέπει να είναι τουλάχιστον 4mm και το πλάτος ανάλογο

με την εφαρμογή. Η ταινία πρέπει να εφαρμόζεται σε ευθεία γραμμή στην πατούρα

του κουφώματος που θα τοποθετηθεί ο υαλοπίνακας αφήνοντας ένα ελάχιστο 

βάθος 6mm για να εφαρμοστεί το σφραγιστικό υλικό.

ΑΠΌΣΤΑΤΕΣ
Οι αποστάτες τοποθετούνται στο κάτω μέρος του πλαισίου μεταξύ του κουφώματος 

και του υαλοπίνακα. Η απόσταση τους από κάθε άκρη θα π ρέπει να είναι 1 /4 του 

πλάτους του υαλοπίνακα. Στη συνέχεια ο υαλοπίνακας τοποθετείται πάνω στους 

αποστάτες και πιέζεται πάνω στην ταινία PE ώστε στην συνέχεια να εφαρμοστεί 

το σφραγιστικό υλικό.

ΕΦΑΡΜΌΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌΥ
Ο αρμός που έχει δημιουργηθεί από την ταινία και τους αποστάτες (τουλάχιστον

4mm πλάτος και 6 mm βάθος) πρέπει να σφραγιστεί πλήρως χωρίς να κλείσει 

μέσα του αέρα. Για την αποφυγή εγκλωβισμού αέρα το σφραγιστικό πρέπει να 

σπρώχνεται από το ακροφύσιο κατά την εφαρμογή. Δείτε σχήματα. Εάν η πλήρωση 

του αρμού είναι ελλιπής υπάρχει κίνδυνος αποτυχίας της εφαρμογής.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
Το πλεόνασμα του σφραγιστικού πρέπει να αφαιρεθεί και ο αρμός να φινιριστεί 

μέσα στο χρόνο δημιουργίας επιδερμίδας. Συστήνεται η χρήση του DB Finisher 

(υγρό διαμόρφωσης σφραγιστικών υλικών). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η 

δυνατότητα χρήσης DB Finisher το φινίρισμα μπορεί να γίνει με σαπουνόνερο. 

Προσοχή θα πρέπει το Ph του σαπουνιού να είναι ουδέτερο διαφορετικά υπάρχει 

κίνδυνος επηρεασμού της επιφάνειας του σφραγιστικού με αποτέλεσμα την 

μειωμένη πρόσφυση της βαφής που ενδεχομένως θα εφαρμοστεί αργότερα.

ΕΠΙΛΌΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌΥ
Για την τοποθέτηση υαλοπινάκων σε κουφώματα η Den Braven προσφέρει μια ευρεία 

γκάμα προϊόντων ανάλογα την εφαρμογή. Η επιλογή του σφραγιστικού μπορεί 

να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες π.χ. ικανότητα βαφής σφραγιστικού 

υλικού, τον τύπο του γυαλιού κλπ. Ο παρακάτω πίνακας προτείνει υλικά που έχουν 

την καλύτερη συμπεριφορά ανάλογα με την εφαρμογή.
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