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ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

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

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ
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 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
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

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 
ΓΕΝΙΚΩΝ EΦΑΡΜΟΓΩΝ
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 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
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

10957802 Φυσίγγιο 260 ■   Λευκό 25 5205205112304

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
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

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 
DB ACRYLIC STARSEAL

+5˚C
+30˚C

–20˚C
+75˚C 18

μήνες

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ
DB POLYFLEX-422

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
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

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

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ
DB HYBRISEAL FACADE

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
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



FLOORING / ΠΑΤΏΜΑΤΑ4.4

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
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

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
DB HIGH-TACK

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
DB HYBRIFIX

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.

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

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ  
DB TECTANE-452

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
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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< 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 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
 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.

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ  

DB MONTAGEFIX-W

+5˚C
+40˚C

–15˚C
+75˚C 12

μήνες

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 

DB MONTAGEFIX-PU
ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

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

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

DB MONTAGEFIX-Ν

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
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



FLOORING / ΠΑΤΏΜΑΤΑ4.6

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Κερασιά Ανοιχτή

Όρεγκον

Wenge

Δρυς

Τικ

Πεύκο

Κερασιά Σκούρη

Κελεμπέκι

Γκρι

Καρυδιά Μέτρια

Λευκό

Μαόνι Σκούρο

Φυσικό Δρυς Σκούρο

Καρυδιά Σκούρη

Μαύρο

Καρυδιά Ανοιχτή

Οξυά

Μαόνι Ανοιχτό

ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ
DB WOOD-PUTTY 

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
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


