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Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

12010942 Pressure pack 100 ■  Διάφανη 9 5205205111758

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ουδέτερη αντιμουχλική σιλικόνη υψηλών 
προδιαγραφών με διαρκή ελαστικότητα. 
Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, την 
μούχλα, την ηλιακή ακτινοβολία και τις 
άσχημες καιρικές συνθήκες. Μετά την 
εφαρμογή της ωριμάζει με την ατμοσφαι-
ρική υγρασία σχηματίζοντας μία μόνιμη 
ελαστική σφράγιση. Δεν επηρεάζει ευαί-
σθητες επιφάνειες. Κατάλληλη για εσωτε-
ρικές και εξωτερικές εφαρμογές. Λαμπερή 
εμφάνιση με μεγάλη ελαστικότητα.

Για αρμολόγηση σε όλα τα είδη 
υγιεινής (νιπτήρες, λεκάνες, 
ντουζιέρες, νεροχύτες, μπανιέ-
ρες, πλακάκια, έπιπλα μπάνιου, 
πάγκους κουζίνας κλπ). Σφράγιση 
αρμών σε μπάνια, κουζίνες, επαγ-
γελματικούς χώρους με πλυντήρια 
και στεγνωτήρια, εργαστήρια πα-
ρασκευής τροφίμων και σε σημεία 
όπου θέλουμε να αποφύγουμε την 
ανάπτυξη μούχλας.

Δεν συνιστάται για ενυδρεία, 
PMMA, PE, PP, PC, PTFE, υλικά 
ασφαλτικής βάσης και επιφάνειες 
που περιέχουν κερί ή ίχνη παρα-
φίνης. Εφαρμογές σε σκοτεινούς 
χώρους και χωρίς καλό εξαερισμό 
μπορεί να προκαλέσουν κιτρίνι-
σμα του υλικού. Το ίδιο θα συμβεί 
όταν το υλικό έρθει σε επαφή με 
αναθυμιάσεις χημικών ιδίως κατά 
την ωρίμανση.

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ  
ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ PRESSURE PACK 
DB SILICONE SANITARY DIY PP

< Άοσμη   < Αντιμουχλική   < Μόνιμα ελαστική   < Διαρκές χρώμα και λάμψη   <  Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία   

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+150˚C 12

μήνες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PRESSURE PACK

Αφαιρέστε το πώμα
1

Αφαιρέστε την ασφάλεια
2

Ρυθμίστε την ροή, περι-
στρέφοντας την κεφαλή 
(Min – Max)

3
Πιέστε την σκανδάλη

4
Μόλις τελειώσετε την 
εφαρμογή γυρίστε την κε-
φαλή αριστερόστροφα (Min) 
και τοποθετήστε το πώμα

5

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

1126 Σωληνάριο 80 ■  Διάφανη 24 5205205662175

1127 Σωληνάριο 80 ■  Λευκή 24 5205205662182

1128 Σωληνάριο 80 ■   Μαύρη 24 5205205662199

1129 blister 80 ■  Διάφανη 18 5205205662175

1130 blister 80 ■  Λευκή 18 5205205662182

1131 blister 80 ■   Μαύρη 18 5205205662199

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ 
ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ 
DB SILICONE SANITARY DIY

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Αντιμουχλική σιλικόνη υψηλών προδιαγραφών 
με διαρκή ελαστικότητα. Εξαιρετική αντοχή 
στην υγρασία, την μούχλα, την ηλιακή 
ακτινοβολία και τις ακραίες καιρικές  συνθήκες. 
Μετά την εφαρμογή της ωριμάζει με την 
ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία 
μόνιμη ελαστική σφράγιση. Κατάλληλη για 
εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. 
Λαμπερή εμφάνιση με μεγάλη ελαστικότητα.

Για αρμολόγηση σε όλα τα είδη υγιεινής 
(νιπτήρες, λεκάνες, ντουζιέρες,
νεροχύτες, μπανιέρες, πλακάκια, 
έπιπλα μπάνιου, πάγκους κουζίνας κλπ). 
Σφράγιση αρμών σε μπάνια, κουζίνες, 
επαγγελματικούς χώρους με πλυντήρια 
και στεγνωτήρια,  εργαστήρια παρασκευής 
τροφίμων και σε σημεία όπου θέλουμε να 
αποφύγουμε την ανάπτυξη μούχλας. 

Δε συνιστάται για 
εφαρμογή σε μπετόν, 
μόλυβδο, χαλκό, γαλβανιζέ 
χάλυβα, πολυαιθυλένιο, 
πολυπροπυλένιο, τεφλόν και 
ασφαλτούχες επιφάνειες. 
Δεν είναι κατάλληλη για 
ενυδρεία. Δε βάφεται.

< Σύνθεση κατά της μούχλας
< Μόνιμα ελαστική
< Αδιάβροχη
< Διαρκές χρώμα και λάμψη

+5˚C
+40˚C

–30˚C
+120˚C 18

μήνες 4,51 A91 

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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+5˚C
+40˚C

–30˚C
+120˚C 18

μήνες
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ 

ΓΕΝΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ 
DB SILICONE-SANITAR

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

2814 Φυσίγγιο 280 ■   Διάφανη 25 8711595023412

2793 Φυσίγγιο 280 ■   Λευκή 25 8711595025539

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Αντιμουχλική σιλικόνη υψηλών 
προδιαγραφών. Με διαρκές 
χρώμα και λάμψη. Βασισμένη σε 
πολυσιλοσανικές ρητίνες που 
την κάνουν αδιάβροχη. Αντοχή 
στην υγρασία, τα απορρυπαντικά 
και τα χημικά καθαριστικά 
οικιακής χρήσης. Αντοχή στη 
μούχλα κατά ISO 846 A & B. Για 
εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Για αρμολόγηση σε όλα τα είδη υγιεινής (νιπτήρες, λεκάνες, 
μπανιέρες, ντουζιέρες), σε ντουλάπια κουζίνας και μπάνιου, 
πλακάκια, επισμαλτωμένες επιφάνειες κλπ. Σφράγιση 
αρμών σε επαγγελματικούς χώρους με πλυντήρια και 
στεγνωτήρια, κουζίνες, μπάνια, εργαστήρια παρασκευής 
τροφίμων και σε σημεία όπου θέλουμε να αποφύγουμε την 
ανάπτυξη μούχλας. Πολύ υψηλή πρόσφυση χωρίς τη χρήση 
ασταριού σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, 
μέταλλο, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, φινιρισμένο 
ξύλο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες. 

Δε συνιστάται για εφαρμογή 
σε μπετόν, μόλυβδο, χαλκό, 
γαλβανιζέ χάλυβα,  πολυαι-
θυλένιο, πολυπροπυλένιο, 
τεφλόν και ασφαλτούχες επι-
φάνειες. Δεν είναι κατάλληλη 
για ενυδρεία. Δε βάφεται.

< Αντιμουχλική
< Μόνιμα ελαστική
< Αδιάβροχη
< Σφραγίζει - Μονώνει

üΑντιμουχλικές ιδιότητες    
üΣφραγίζει - Μονώνει

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 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ουδέτερη, 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

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ 
ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

DB SILICONE-NO

+5˚C
+40˚C

–50˚C
+120˚C 12

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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ΧΡΏΜΑΤΙΣΤΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ
ΣΕ ΑΠΟΧΡΏΣΕΙΣ RAL
DB SILICONE COLOURS

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
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 απο-
χρώσεων      

< 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

ΟΛ
ΟΓ

ΙΟ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
«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 διαστο-
λής. Δεν βάφεται με χρώματα 
αλκυδικής βάσης. Ενδέχεται 
να κιτρινίσει όταν εφαρμόζεται 
σε σκοτεινά μέρη.

 ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ  

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   < Άοσμο, ουδέτερο
< Απαλλαγμένο από σιλικόνες  και ισοκυανικά 

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

üΠολυχρηστικό 

ü Για συγκόλληση και σφράγιση

üΤεχνολογία MS- POLYMER
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üΥψηλή αρχική συγκράτηση   üΆοσμο, ουδέτερο   

üΑπαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

51930 Φυσίγγιο 290    Διάφανο 12 8595100150097

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Υπερδιάφανο, ισχυρό κατασκευαστι-
κό συγκολλητικό υψηλής ποιότητας 
τεχνολογίας MS Polymer. Είναι σχεδόν 
άοσμο, ουδέτερο και δεν περιέχει 
ισοκυανικά. Ώριμάζει 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.

ΙΣΧΥΡΟ ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
DB ΜΑΜUT GLUE CRYSTAL

< Υπερδιάφανο     < Ουδέτερος 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 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
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. 

ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
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
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ  
DB MAMUT GLUE MULTI

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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üΥψηλή αρχική συγκράτηση   üΆοσμο, ουδέτερο   

üΑπαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦH
Κόλλα PVC για ισχυρή συγκόλληση και σφράγιση σωληνώσεων αποχέτευσης. 
Μεγάλη αντοχή στο ζεστό και κρύο νερό, τις πιέσεις, και τα χημικά. 
Συμμορφώνεται με NORM ASTM#D-2564.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για δίκτυα από σωλήνες PVC σε αποχετεύσεις, 
μπάνια, νιπτήρες, υδρορροές κλπ.

< Αντοχή στις εναλλαγές θερμοκρασίας      < Γρήγορη ωρίμανση      < Συμμορφώνεται με NORM ASTM#D-2564

 ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΏΛΗΝΕΣ PVC 
DB PVC GLUE

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

012 Σωληνάριο 125    Διάφανη 25 5205205620090

002 Δοχείο 250 ■   Γκρι 24 5205205620014

003 Δοχείο 500 ■   Γκρι 12 5205205620021
< Υπερδιάφανο     < Ουδέτερος μηχανισμός ωρίμανσης, σχεδόν άοσμο     < Μεγάλη αντοχή, μόνιμα ελαστικό
< Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι σε διάφορες επιφάνειες ακόμα και υγρές

+10˚C
+30˚C

–5˚C
+100˚C 12

μήνες

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΑΘΡΕΠΤΏΝ 
ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

DB MIRRORFIX-MS
ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

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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ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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.

Κωδικός (gr) τεμ ΕΑΝ-13

A211 450 8 7350009530354 

A207 1000 6 7350009530064

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

20
 min.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 
ABSODRY SPARE PART

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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.

Κωδικός (gr) τεμ ΕΑΝ-13

A202 450 12 7350009530019

A206 1000 6 7350009530071

20
 min.

< Εύκολο στην χρήση        < Δεν λερώνει

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ
DB ANTIMOULD

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

57615 Dispenser 500 - 12 5205205119204

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 
ABSODRY

ΣΜΑΛΤΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΏΣΗΣ ΧΤΥΠΗΜΑΤΏΝ
DB SMALTO REPAIR

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

5193 Μπουκαλάκι 20 ■   Λευκό 12 5205205550038

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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
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Κωδικός Συσκευασία Μέτρα Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

152938 Dispencer 175 ■   Λευκό 12 8711595152938

ΠΕΡΙΓΡΑΦH
Στεγανοποιητικό νήμα σωληνώσεων από  PTFE. Προσαρμόζει το πάχος του ανάλογα με τα κενά για 
σίγουρη και απροβλημάτιστη σφράγιση μεταξύ δύο σπειρωμάτων. Μορφοποιείται από το σπείρωμα χωρίς 
να παρασύρεται κατά την εφαρμογή και επιτρέπει την ευθυγράμμιση του σωλήνα χωρίς να καταστρέφεται 
η στεγάνωση. Έχει δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί για χρήση σε όλες τις περιπτώσεις λεπτών και χοντρών 
σπειρωμάτων. Ή δυναμική του φύση επιτρέπει τη χρήση αυτή σε όλες τις εφαρμογές, δηλαδή ένα προϊόν 
για όλες τις σφραγίσεις σπειρωμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για όλων των ειδών 
σπειρώματα, σε 
δίκτυα νερού, 
λυμάτων, φυσικού 
αερίου, γκαζιού κλπ. 

< Φτιαγμένο 100% από PTFE.
< Έχει καθολική χημική ανθεκτικότητα

< Δεν καίγεται, δεν λιώνει και δεν διαβρώνεται
< Αντέχει σε θερμοκρασίες από -30°C έως +150°C

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΗΜΑ ΤΕΦΛΟΝ 
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΏΜΑΤΑ ΣΏΛΗΝΏΣΕΏΝ

DB TWINEFLON

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τυλίξτε το TWINEFLON στις πρώτες 
σπείρες του σωλήνα ακλουθώντας 
την φορά του σπειρώματος

1
Ανοίξτε το πίσω μέρος της συσκευασίας που 
περιέχει βοηθητικό υγρό

2
Επαλείψτε 2-3 σταγόνες από το 
βοηθητικό υγρό πάνω στο νήμα. 
Είναι ασφαλές & βιοδιασπώμενο

3

–30˚C
+150˚C 20

 min.

TWINEFLON
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΗΜΑ

ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
(P.T.F.E.)



SANITARY / ΧΏΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΉΣ3.10

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όταν τα προϊόντα χρησιμοποιούνται σε περιοχές με μεγάλη υγρασία όπως κουζίνες, 
μπάνια, πισίνες, σφαγεία, χώρους ψύξης και χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης 
τροφίμων μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη μούχλας. Ώς αποτέλεσμα της θερμοκρασίας, 
της υγρασίας, των υπολειμμάτων σαπουνιού και ίχνη μύκητα στον αέρα, μπορεί να 
αρχίσει να αναπτύσσεται μούχλα στις υγρές επιφάνειες, η οποία θα είναι δύσκολο 
να αφαιρεθεί μετά από λίγο. Αυτό θα συμβεί και στους αρμούς. Ή μούχλα εμφανίζε-
ται με υγρασία 60% και αναπτύσσεται ακόμη γρηγορότερα σε υψηλότερα ποσοστά 
υγρασίας.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ
Ένα καλό σύστημα εξαερισμού/κλιματισμού και η αποφυγή υπολειμμάτων σαπου-
νιού μπορούν να ελαχιστοποιήσουν την ανάπτυξη μούχλας. Αυτό όμως δεν είναι πά-
ντα δυνατό και έτσι η χρήση σφραγιστικών υλικών ανθεκτικών στην μούχλα κρίνεται 
απαραίτητη σε ορισμένες εφαρμογές.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΏΝ ΑΝΤΙ-ΜΥΚΗΤΙΑΚΏΝ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΏΝ
Τα αντι-μυκητιακά σφραγιστικά περιέχουν μυκητοκτόνο πρόσθετο. Αυτό διαλύεται 
σταδιακά όταν το σφραγιστικό έρχεται σε επαφή με το νερό και απλώνεται πάνω 
στην επιφάνεια του. Ή ανάπτυξη της μούχλας η οποία θα εμφανιστεί στην επιφάνεια 
του σφραγιστικού θα περιοριστεί και δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί περαιτέρω. 
Λόγω όμως της διαλυτότητας του μυκητοκτόνου στο νερό, το μυκητοκτόνο σε βάθος 
χρόνου θα φύγει από το σφραγιστικό και οι αντι-μυκητιακές του ιδιότητες θα χαθούν. 
Αυτό θα επιταχυνθεί εάν οι περιοχές καθαρίζονται με ζεστό νερό ή με νερό σε υψη-
λή πίεση. Ή χρήση χημικών καθαριστικών ή υλικών που διαλύουν τα λίπη κάνει τη 
διαδικασία να επιτυγχάνεται ακόμα γρηγορότερα!!! Εάν χρησιμοποιηθούν επιθετικά 
καθαριστικά (ειδικά χλωρίνες) το μυκητοκτόνο καταστρέφεται άμεσα. 
Προδιαγραφές: Ή αντι-μυκητιακές ιδιότητες των σφραγιστικών δοκιμάζονται βάση 
του ISO 846 A+B. Σε αυτήν την δοκιμή χρησιμοποιούνται μια σειρά από τους πιο κοι-
νούς μύκητες.Στην πράξη παρόλα αυτά υπάρχουν πολύ περισσότεροι τύποι μύκητα 
που μπορεί να δράσουν στο σφραγιστικό και να οδηγήσουν σε ανάπτυξη μούχλας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ή χρήση αντι-μυκητιακών σφραγιστικών σημαίνει πρακτικά ότι η ανάπτυξη μούχλας 
περιορίζεται ή εμποδίζεται.
Ανάλογα με τις συνθήκες, τον τρόπο καθαρισμού και την παρουσία διαφορετικών 
τύπων μύκητα στην περιοχή δεν αποκλείεται η ανάπτυξη μούχλας στην επιφάνεια 
μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Για αυτόν τον λόγο δεν είναι δυνατό να εγγυηθεί 
κανείς ή να δώσει χρονική εκτίμηση σχετικά με την αντι-μυκητιακή απόδοση του 
σφραγιστικού.

Εγγύηση
Ή Den Braven εγγυάται ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, 
με τις τεχνικές προδιαγραφές τους. Ή ευθύνη δεν θα ξεπεράσει σε καμία περίπτωση το ποσό 
που καθορίζεται στους όρους πώλησής μας. Σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη η Den 
Braven για οποιουδήποτε είδους τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές.

Ευθύνη
Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι αποτέλεσμα των δοκιμών και της εμπειρίας μας και 
είναι γενικής φύσεως. Ώς εκ τούτου, δεν επιφέρουν ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης. Είναι 
ευθύνη του χρήστη να ελέγξει βάση δικών του δοκιμών εάν το προϊόν είναι κατάλληλο για την 
εφαρμογή.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΏΝ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΏΝ ΣΤΗΝ ΜΟΥΧΛΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦH

Κωδικός Συσκευασία Διαστάσεις Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

ΤΜ2224 Ρολό 22mm x 2,4m ■    Λευκή 50 5205205331026

ΤΜ4024 Ρολό 40mm x 2,4m ■    Λευκή 18 5205205331033

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αδιάβροχη, αυτοκόλλητη ταινία για μόνωση μεταξύ πλακιδίων και  ειδών 
υγιεινής (για γωνιακούς αρμούς). Άοσμη και εύκολη στην  εφαρμογή. 
Πολύ ισχυρή πρόσφυση σε λείες επιφάνειες.

Για σφράγιση γωνιακών αρμών σε μπάνια, δάπεδα, 
κουζίνες, ντουζ, νεροχύτες κλπ.

ΤΑΙΝΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 
DB BATH TAPE

< Ανθεκτική στην υγρασία     < Εύκολη τοποθέτηση     < Ισχυρή πρόσφυση

20
 min.


