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ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΓΕΝΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ
DB SILICONE-1001 U

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

4369 Φυσίγγιο 280 ■   Διάφανη 25 8711595011419

4391 Φυσίγγιο 280 ■   Λευκή 25 8711595011426

4430 Φυσίγγιο 280 ■   Μαύρη 25 8711595022668

4356 Φυσίγγιο 280 ■   Καφέ 25 8711595028837

4336 Φυσίγγιο 280 ■   Γκρι 25 8711595028813

8471 Λουκάνικο 550 ■   Διάφανη 12 8711595048149

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

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

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

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

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+120˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

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

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

+5˚C
+40˚C

–50˚C
+120˚C 12

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
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ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ 
ΓΕΝΙΚΏΝ EΦΑΡΜΌΓΏΝ

DB ACRYLIC-1001 D

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

10698111 Φυσίγγιο 280 ■   Λευκό 25 5205205112328

12002477 Φυσίγγιο 280 ■   Γκρι 25 5205205112335

12002497 Φυσίγγιο 280 ■   Καφέ 25 5205205112342

11778002 Λουκάνικο 400 ■   Λευκό 12 5205205112359

12003321 Λουκάνικο 600 ■   Λευκό 12 8711595171595 

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

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

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

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

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 18

μήνες

ΧΡΏΜΑΤΌΛΌΓΙΌ

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

ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ ΞΥΛΌΥ
DB ACRYLIC PARQUET-SEAL

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

15531 Φυσίγγιο 310 Κελεμπέκι 2601 12 5205205112137

15532 Φυσίγγιο 310 Πεύκο 3901 12 5205205112144

15533 Φυσίγγιο 310 Δρυς 3501 12 5205205112151

15534 Φυσίγγιο 310 Ιρόκο 9901 12 5205205112168

15535 Φυσίγγιο 310 Κερασιά 5601 12 5205205112175

15536 Φυσίγγιο 310 Καρυδιά 1231 12 5205205112182

15537 Φυσίγγιο 310 Καρυδιά Σκ. 0301 12 5205205112199

15538 Φυσίγγιο 310 Μαόνι Σκ. 7801 12 5205205112205

15539 Φυσίγγιο 310 Οξυά 8901 12 5205205112212

16291 Φυσίγγιο 310 Βέγκε 2071 12 5205205112243

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

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

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

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

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 30

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

Για συγκόλληση διαφόρων υλικών στην οικοδομή και 
την βιομηχανία. Κατάλληλο για πορσελάνη, βαμμένο 
μέταλλο, εποξικά και πολυεστερικά πάνελ, πολυστερίνη, 
σκληρό PVC, πολυκαρμπονικά, πάνελ πολυουρεθάνης, 
ανοξείδωτο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, χαλκό, γαλβανιζέ 
επιφάνειες, ξύλο και πάνελ  HPL.
Προσοχή: Συστήνεται η εφαρμογή του  με ενισχυμένο 
πιστόλι σιλικόνης (δύναμη σκανδάλης 12/1).

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

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

13430 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 8711595080026

ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΒΙΌΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ
DB HIGH-TACK

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ü'Αμεση αρχική συγκράτηση

üΥψηλή τελική συγκόλληση

üΠολυχρηστικό

ü Αμεση αρχική συγκράτηση   üΥψηλή τελική συγκόλληση   üΠολυχρηστικό

ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ ΚΑΘΡΕΠΤΏΝ 
ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
DB MIRRORFIX-MS

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

10198 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 5205205111383

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

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

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

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

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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ΠΕΡΙΓΡΑΦH

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

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

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

 ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ/ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ 
ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ  

DB HYBRIFIX

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

1125 Σωληνάριο 80 ■   Λευκό 25 8711595089784

15156 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 8711595097550

15157 Φυσίγγιο 290 ■   Γκρι 12 8711595097574

12009456 Φυσίγγιο 290 ■   Μαύρο 12 8711595189309

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

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

15155 Φυσίγγιο 290    Υπερδιάφανο 12 8711595097536

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

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

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

 ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ/ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ 
ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ 

DB CLEARFIX

< Υπερδιάφανο
< Υψηλή απόδοση

< Άοσμο, ουδέτερο
< Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 12

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

 ΑΡΜΌΚΌΛΛΑ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ  
DB TECTANE-452

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

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

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

6729 Φυσίγγιο 300 ■   Μαύρο 12 5205205113011

6728 Φυσίγγιο 300 ■   Λευκό 12 5205205113004

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

+5˚C
+40˚C

–30˚C
+70˚C 12

μήνες
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< Χωρίς διαλύτες     <Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες     < Ισχυρή συγκόλληση     < Εύκολη στην εφαρμογή

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

15938 Φυσίγγιο 280 ■   Λευκή 12 5205205111291

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

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

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

ΜΌΝΤΑΖΌΚΌΛΛΑ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ 
ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ  
DB MONTAGEFIX-W

+5˚C
+40˚C

–15˚C
+75˚C 12

μήνες

ΜΌΝΤΑΖΌΚΌΛΛΑ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ 
ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 
DB MONTAGEFIX-PU

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

7971 Φυσίγγιο 310 ■   Μπεζ 12 8711595038096

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

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

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

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

+5˚C
+40˚C

–30˚C
+70˚C 9

μήνες

ΜΌΝΤΑΖΌΚΌΛΛΑ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ 
ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ ΒΑΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΌΥ
DB MONTAGEFIX-Ν

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

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

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

18942 Φυσίγγιο 280 ■   Μπεζ 12 5205205111505

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

+5˚C
+30˚C

–20˚C
+70˚C 12

μήνες

üΣύνθεση χωρίς τολουόλη

üΜεγάλη αντοχή στις 
ακραίες καιρικές συνθήκες

üΚολλάει σχεδόν όλα 
τα κατασκευαστικά υλικά
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ΞΥΛΌΚΌΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΏΣ  
DB WOODFIX D2

+10˚C
+30˚C 12

μήνες

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

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

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

< Κρυσταλλιζέ      < Ισχυρή συγκόλληση      < Πολυχρηστική      < Άοσμη, ουδέτερη

Κωδικός Συσκευασία (gr) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00700 Μπιμπερό 200 ■   Κρυσταλλιζέ 24 5205205670002

00701 Μπιμπερό 750 ■   Κρυσταλλιζέ 12 5205205670019

00702 Δοχείο 0.5 Kg ■   Κρυσταλλιζέ 24 5205205670026

00703 Δοχείο 1 Kg ■   Κρυσταλλιζέ 12 5205205670033

00704 Δοχείο 5 Kg ■   Κρυσταλλιζέ 1 5205205670040

00705 Δοχείο 30 Kg ■   Κρυσταλλιζέ 1 5205205670057

ΚΌΛΛΑ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΔΙΑΒΡΌΧΗ D4  
DB WOODFIX PU D4 

< Γρήγορη ωρίμανση      
< Υψηλή εφελκυστική αντοχή     
< Άντοχή 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. Ή 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. Ώριμάζει 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.

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%.

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

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

+5˚C
+30˚C 12

μήνες

-30˚C
+100˚C
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ΒΕΝΖΙΝΌΚΌΛΛΑ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ  
DB CONTACT ADHESIVE ΝΌ 110

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ισχυρή βενζινόκολλα υψηλών προδιαγραφών χωρίς τολουόλη για 
γενική χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αντοχή 
στην υγρασία, το νερό και τις καιρικές συνθήκες. Ελαστική μετά 
την ωρίμανση. Καλή πρόσφυση σε διάφορα υλικά.

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

Δεν συνιστάται 
για μόνιμη χρήση 
κάτω από το νερό.

< Ισχυρή συγκόλληση      < Σύνθεση χωρίς τολουόλη      < Γρήγορη ωρίμανση

Κωδικός Συσκευασία (gr) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

3402 Σωληνάριο 60 ml ■   Mελί 25 5205205337066

3403 Δοχείο 100 ■   Mελί 125 5205205337073

3404 Δοχείο 185 ■   Mελί 48 5205205337080

3405 Δοχείο 410 ■   Mελί 36 5205205337097

3406 Δοχείο 860 ■   Mελί 24 5205205337103

3407 Δοχείο 4600 ■   Mελί 4 5205205337110 

+5˚C
+40˚C

–10˚C
+70˚C 18

μήνες

üΙσχυρή συγκόλληση     

üΣύνθεση χωρίς τολουόλη    

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

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

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

ΕΛΑΦΡΥΣ ΑΚΡΥΛΙΚΌΣ ΣΤΌΚΌΣ 
DB QUALY FILL

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

18941 Δοχείο 500 ■   Λευκός 12 5205205116104

18967 Δοχείο 5 lt ■   Λευκός 1 5205205116111

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

+5˚C
+30˚C 12

μήνες

ΞΥΛΌΣΤΌΚΌΣ ΝΕΡΌΥ
DB WOOD-PUTTY 

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

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

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

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

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



ü Εξαιρετική ποιότητα
ü Αποχρώσεις ξύλου

ü Εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές
ü Εύκολο στην εφαρμογή

Κελεμπέκι 2601 Ιρόκο 9901Δρυς 3501Πεύκο 3901 Κερασιά 5601

Καρυδιά 1231 Όξυά 8901Μαόνι Σκ. 7801Καρυδιά Σκ. 0301 Βέγκε 2071


