
ŁAZIENKA

FACADE / ΠΡΌΣΌΨΗ



FACADE / ΠΡΌΣΌΨΗ8.2

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

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

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

ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΌΥΔΕΤΕΡΗ 
ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ
DB SILICONE NEUTRASIL-1001 U

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

10469501 Φυσίγγιο 310 ■   Διάφανη 12 8711595031080 

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

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

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

< Σιλικόνη πολλαπλών εφαρμογών
< Άοσμη 
< Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες

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

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+120˚C 12

μήνες

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

15161 Φυσίγγιο 280 ■   Διάφανη 12 8711595097659

15162 Φυσίγγιο 280 ■   Λευκή 12 8711595097673 

2746 Λουκάνικο 600 ■   Διάφανη 12 8711595039062

2727 Λουκάνικο 600 ■   Λευκή 12 8711595039079

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

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

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

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

ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΌΥΔΕΤΕΡΗ 
ΑΝΤΙΜΌΥΧΛΙΚΗ

DB SILICONE-NO

+5˚C
+40˚C

–50˚C
+120˚C 12

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ü Μηχανισμός ουδέτερης ωρίμανσης
üΕφαρμόζεται χωρίς αστάρι  

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

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

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

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

<  Μεγάλη ποικιλία έτοιμων  
αποχρώσεων      

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

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+120˚C 12

μήνες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

12009863Α Σετ 310 1002 2 5205205002995

12009511Α Σετ 310 1015 2 5205205003176

12009880Α Σετ 310 3007 2 5205205003121

12009950Α Σετ 310 3020 2 5205205003145

12009879Α Σετ 310 5010 2 5205205003138

12009866Α Σετ 310 5011 2 5205205003008

12009510Α Σετ 310 6005 2 5205205003183

12009949Α Σετ 310 6009 2 5205205003152

12009869Α Σετ 310 7006 2 5205205003015

12009506Α Σετ 310 7011 2 5205205003220

12009861Α Σετ 310 7012 2 5205205003022

12009864Α Σετ 310 7015 2 5205205003039

12009508Α Σετ 310 7016 2 5205205003206

12009870Α Σετ 310 7021 2 5205205003046

12009873Α Σετ 310 7032 2 5205205003053

12009507Α Σετ 310 7035 2 5205205003213

12009871Α Σετ 310 7039 2 5205205003060

12009951Α Σετ 310 8003 2 5205205003169

12009509Α Σετ 310 8007 2 5205205003190

12009867Α Σετ 310 8014 2 5205205003077

12009862Α Σετ 310 8017 2 5205205003084

12009505Α Σετ 310 9001 2 5205205003237

12009865Α Σετ 310 9003 2 5205205003091

12009868Α Σετ 310 9006 2 5205205003107

12009872Α Σετ 310 9007 2 5205205003114

12009504Α Σετ 310 9010 2 5205205003244

12009503Α Σετ 310 TRAN.GREY 2 5205205003251

ΧΡ
Ώ

Μ
ΑΤ

ΌΛ
ΌΓ

ΙΌ
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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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

12010635 Φυσίγγιο 310 ■   Λευκό 12 5205205111741 

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

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

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

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

ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ 
ΚΑΤΑ ΤΏΝ ΡΏΓΜΏΝ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ 

DB ACRYLIC ANTI-CRACK

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

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

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 20

 min.
18
μήνες

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

1144 Φυσίγγιο 310 ■   Λευκό 12 8711595019583

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

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

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

ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ 
ΜΕ ΑΓΡΙΑ ΌΨΗ
DB STUC-O-SEAL

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

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ
DB POLYFLEX-422

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

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

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00800 Φυσίγγιο 300 ■   Λευκό 12 5205205113196

00801 Φυσίγγιο 300 ■   Γκρι 12 5205205113202

5552 Λουκάνικο 600 ■   Λευκό 12 5205205113066

5558 Λουκάνικο 600 ■   Γκρι 12 5205205113073

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

+5˚C
+40˚C

–30˚C
+70˚C 12

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

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

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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< 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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
«All-In-One» σφραγιστικό-συγκολλητικό MS-
Polymer με εξαιρετική πρόσφυση στις περισ-
σότερες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. 
Άοσμο και φιλικό για το χρήστη. Σχεδιασμένο για 
πολλαπλές εφαρμογές. Μεγάλη αντοχή στις υπε-
ριώδεις ακτίνες, το νερό, την υγρασία, τη μούχλα 
κλπ. Εφαρμόζεται 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 βιομηχα-
νία, και σε μεταλλικές κατασκευές. Συνιστάται  
δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή.

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

 ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ/ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ 
ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ  

DB HYBRIFIX

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

1125 Σωληνάριο 80 ■   Λευκό 25 8711595089784

15156 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 8711595097550

15157 Φυσίγγιο 290 ■   Γκρι 12 8711595097574

12009456 Φυσίγγιο 290 ■   Μαύρο 12 8711595189309

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

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

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

Για εφαρμογές  στον κλάδο των οικοδομικών και τεχνικών 
έργων, στο σπίτι ή τον κήπο. Ενδείκνυται για συγκόλλη-
ση μονωτικών υλικών, καθρεπτών, μετάλλων, γυαλιού, 
πορσελάνης, αλουμινίου, μόλυβδου, 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. 
Ακατάλληλο για αρ-
μούς διαστολής. Δεν 
βάφεται με χρώματα 
αλκυδικής βάσης. 

ΙΣΧΥΡΌ ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ 
ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ  
DB MAMUT GLUE

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

51262 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 8595100149633

35003 Σωληνάριο 25 ■   Λευκό 25 5205205119198

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

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΠΑΝΙΣΧΥΡΌ ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ 
ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ
DB ΜΑΜUT GLUE TOTAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

51920 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 8595100150080

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

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

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

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

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 12

μήνες

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

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

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

51940 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 8595100159137

12010941 Pressure pack 100 ■   Λευκό 9 5205205119235

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

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ/ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ 
ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ  
DB MAMUT GLUE MULTI

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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ΑΦΡΌΣ ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗΣ ΠΌΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ   
DB PU-FOAM POLYSTERINE

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού επαγγελματικός αφρός πιστολιού για 
συγκόλληση πολυστερίνης και EPS. Ωριμάζει με την ατμο-
σφαιρική υγρασία και δεν περιέχει Η (CFΚ). Δεν διαλύεται 
και δεν είναι εύγευστος για τα τρωκτικά. Είναι  ελαστικός και 
μπορεί να σοβατιστεί. Αντικαθιστά παραδοσιακές (τσιμεντο-
ειδείς) κόλλες. Εξοικονομεί χρόνο και αποθηκευτικό χώρο. 
Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Πιστοποιημένος με ETAG 
004:2000 ETICS. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει 
την ηχομόνωση.

Για χρήση σε συστήματα θερμο-
πρόσοψης. Ισχυρή συγκόλληση 
πολυστερίνης (EPS, EPS-Ρ, 
XPS κ.λπ.), άκαμπτου αφρού 
πολυουρεθάνης (PUR / PIR) και 
πάνελ ορυκτών ινών. Κατάλλη-
λος για πλήρωση των αρμών 
μεταξύ των θερμομονωτικών 
πλακών.

Δε συνιστάται για μόνιμη 
εμβάπτιση σε νερό. Για 
εξωτερικές χρήσεις η 
επιφάνεια του αφρού 
πρέπει να είναι προστα-
τευμένη από τις ακτίνες 
UV. Αποθηκεύεται και 
μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε 
όρθια θέση.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00031 Φιάλη 825 ■   Κίτρινο 12 5205205110164

< Υψηλής απόδοσης συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών      < Ταχύτερη και καθαρότερη εφαρμογή
< Εφαρμογή σε πολλές επιφάνειες             < Απλή, μοντέρνα και φιλική στον χρήστη εφαρμογή

+10˚C
+35˚C

–20˚C
+85˚C 20

 min.
18
μήνες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΌΓΗΣ

Χρησιμοποιήστε το πιστόλι και εφαρμόστε 
τον αφρό περιμετρικά στο πάνελ περίπου 
2-4 πόντους από την ακμή. Το κορδόνι που 
θα εφαρμόσετε πρέπει να έχει διάμετρο 
τουλάχιστον 3-4 πόντους 

Εφαρμόστε ένα κορδόνι παράλληλα 
με τις ακμές όπου θα μπει το 
κεντρικό στήριγμα 

Πιέστε αμέσως αλλά μαλακά προς 
το μεταλλικό οδηγό 

Αλφαδιάστε τα πάνελ μεταξύ τους 
στα επόμενα 20 λεπτά 

4321

Γεμίστε τυχόν κενά σημεία με αφρό 
και μετά την ωρίμανσή του, κόψτε 
τον περίσσιο με μαχαίρι

Πάνελ τα οποία είναι πιο βαθιά από τα 
άλλα μπορούν να βγουν στην επιφάνεια. 
Αυτό πρέπει να γίνει στα επόμενα 20 
λεπτά, ανάλογα με τη θερμοκρασία 

Τοποθετήστε τα βύσματα στις τρύπες Χτυπήστε τα βύσματα με ένα σφυρί, 
έτσι ώστε η κεφαλή να φτάσει 2mm 
μέσα στο πάνελ 

8765

O DB PU-FOAM POLYSTERINE είναι μέρος του 
προγράμματος «Κλιματικά Όυδέτερα Σπίτια» της 
Den Braven. Τα προϊόντα αυτά έχουν πιστοποιη-
θεί για την θερμομόνωση, την υδατοπερατότητα 
και την απώλεια αέρα. Όταν εφαρμόζονται ως 
μέρος τέτοιων εφαρμογών συνεισφέρουν στην 
μέγιστη απόδοση εξοικονόμησης ενέργειας σε 
κτίρια. Κατάλληλα για κλιματικά ουδέτερα σπίτια 
και παθητικά σπίτια.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Έγχρωμο ακρυλικό υπόστρωμα διαλύτου το οποίο παρέχει άριστη 
πρόσφυση και μεγάλη διεισδυτικότητα. Σταθεροποιεί πορώδεις 
επιφάνειες, δημιουργεί ομοιόμορφα υποστρώματα και ενισχύει την 
συγκόλληση των ασφαλτικών μεμβρανών. Είναι ιδανικό για αστάρω-
μα σαθρών επιφανειών. Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και την 
υγρασία. Εύκολο στην εφαρμογή.

Σε πορώδεις επιφάνειες 
σε σκεπές, καμινάδες, 
στηθαία, φεγγίτες, λούκια, 
κεραμοσκεπές κλπ.

Δεν είναι κατάλληλο για 
λείες επιφάνειες.

ΥΠΌΣΤΡΏΜΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΏΝ ΤΑΙΝΙΏΝ  
DB ALUPRIMER

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00891 Δοχείο 750 ■ Mαύρο 1 5205205640173

< Άριστη πρόσφυση      < Μεγάλη διεισδυτικότητα      < Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες      < Εύκολο στην εφαρμογή

+10˚C
+35˚C 24

μήνες
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ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΌΥΜΙΝΙΌΥ 
DB ALUBAND

Κωδικός Συσκευασία (cm) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

200005 Ρολό 10m 5 ■   Aσημί 6 5205205332313

200009 Ρολό 10m 7.5 ■   Aσημί 4 5205205332320

200014 Ρολό 10m 10 ■   Aσημί 3 5205205332337

200018 Ρολό 10m 15 ■   Aσημί 2 5205205332344

200022 Ρολό 10m 20 ■   Aσημί 1 5205205332351

200026 Ρολό 10m 30 ■   Aσημί 1 5205205332368

200030 Ρολό 10m 60 ■   Aσημί 1 5205205332375

201940 Ρολό 10m 90 ■   Aσημί 1 5205205332382

200421 Ρολό 10m 5 ■   Kεραμιδί 6 5205205332269

200423 Ρολό 10m 7.5 ■ Kεραμιδί 4 5205205332276

200425 Ρολό 10m 10 ■ Kεραμιδι 3 5205205332283

200427 Ρολό 10m 15 ■ Kεραμιδι 2 5205205332238

200436 Ρολό 10m 20 ■ Kεραμιδί 1 5205205332290

200438 Ρολό 10m 30 ■ Kεραμιδί 1 5205205332245

200440 Ρολό 10m 60 ■ Kεραμιδί 1 5205205332252

200442 Ρολό 10m 90 ■ Kεραμιδί 1 5205205332306

200916 Ρολό 10m 5 ■ Mπεζ 6 5205205332399

200917 Ρολό 10m 7.5 ■ Mπεζ 4 5205205332405

200918 Ρολό 10m 10 ■ Mπεζ 3 5205205332412

200919 Ρολό 10m 15 ■ Mπεζ 2 5205205332429

200920 Ρολό 10m 20 ■ Mπεζ 1 5205205332436

200921 Ρολό 10m 30 ■ Mπεζ 1 5205205332443

200922 Ρολό 10m 60 ■ Mπεζ 1 5205205332146

200923 Ρολό 10m 90 ■ Mπεζ 1 5205205332467

203537 Ρολό 10m 5 ■ Kόκκινο 6 5205205332009

203538 Ρολό 10m 7.5 ■ Kόκκινο 4 5205205332016

203539 Ρολό 10m 10 ■ Kόκκινο 3 5205205332504

203540 Ρολό 10m 15 ■ Kόκκινο 2 5205205332511

203543 Ρολό 10m 20 ■ Kόκκινο 1 5205205332528

203541 Ρολό 10m 30 ■ Kόκκινο 1 5205205332474

203542 Ρολό 10m 60 ■ Kόκκινο 1 5205205332535

203544 Ρολό 10m 90 ■ Kόκκινο 1 5205205332542

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Αυτοκόλλητη ασφαλτική ταινία με επικάλυψη αλουμινίου. 
Αντοχή στην υγρασία, το νερό και την ηλιακή ακτινοβολία. 
Ενδείκνυται για γρήγορες στεγανοποιήσεις και επισκευές 
αρμών χωρίς τη χρήση ασταριού σε πολλά υποστρώματα.

Για επιδιορθώσεις και στεγανο-
ποιήσεις αρμών σε καμινάδες, 
στηθαία, υδρορροές, φεγγίτες, 
λούκια, κεραμοσκεπές κλπ.

Δεν είναι κατάλληλη για χρήση 
σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυ-
λένιο και τεφλόν. Δε συνιστάται 
για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό.

< Αντέχει στις καιρικές συνθήκες 
      και δεν σκίζεται
< Προσφυση σε πολλές επιφάνειες 
< Βάφεται
< Εφαρμόζεται εύκολα 

+0˚C
+35˚C

–40˚C
+80˚C 20

 min.
24
μήνες

ü Εφαρμόζεται εύκολα  
ü Πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες 
ü Αντέχει στις καιρικές συνθήκες και δεν σκίζεται  
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ΕΤΌΙΜΌ ΚΌΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΣΤΑΤΙΚΏΝ ΑΡΜΏΝ 

DB JOINT FIX

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

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

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

8221 Φυσίγγιο 310 ■   Γκρι Τσιμέντου 12 8711595112192

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

+5˚C
+40˚C 12

μήνες

ΑΚΡΌΦΥΣΙΌ ΛΑΒΥΡΙΝΘΌΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ 
ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΌ ΒΥΣΜΑ 

DB CHEMICAL ANCHOR NOSSLE
ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Ανταλλακτική μύτη-λαβύρινθος ανάμειξης 
για τα χημικά βύσματα POLYESTER και VINYLESTER.

Για συνδυαστική χρήση με τα χημικά 
βύσματα της Den Braven.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

204045 ΣΕΤ 3 ΤΜΧ - - - 8595100126788

ü Κονίαμα έτοιμο προς χρήση      
ü Εύκολο στην εφαρμογή      

ü Εξαιρετική συμπεριφορά στην βαφή
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ΧΗΜΙΚΌ ΒΥΣΜΑ ΠΌΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
DB POLYESTER CHEMICAL ANCHOR

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

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

204039 Φυσίγγιο 300 - 12 5205205119020

< Πιστοποιημένο με Ευρωπαικό σύστημα ETAG 001  
< Πολυεστερικής βάσης  

< Χωρίς στυρένιο  
< Επαγγελματικών προδιαγραφών

+5˚C
+40˚C 20

 min.
12
μήνες

ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΌ ΒΥΣΜΑ
DB CHEMICAL ANCHOR GRID

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

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

Κωδικός Συσκευασία (mm) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

204043 ΣΕΤ 5ΤΜΧ 85 - - 5205205119051

204044 ΣΕΤ 5ΤΜΧ 130 - - 5205205119068

ΧΗΜΙΚΌ ΒΥΣΜΑ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
DB VINYLESTER CHEMICAL ANCHOR

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

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

204040 Φυσίγγιο 300 - 12 5205205119006

< Πιστοποιημένο με Ευρωπαικό σύστημα ETAG 001  
< Βινυλεστερικής βάσης  

< Χωρίς στυρένιο  
< Επαγγελματικών προδιαγραφών

+5˚C
+40˚C 20

 min.
12
μήνες
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ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΌΛΌΥΣ 
ΤΌΥΣ ΤΥΠΌΥΣ ΔΌΜΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ

ΠΙΣΤΌΠΌΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΌ ΕΥΡΏΠΑΪΚΌ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ETAG 001 

ΕΦΑΡΜΌΖΌΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΌΛΙ ΣΙΛΙΚΌΝΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΏΣΗΣ 
ΧΏΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΌ
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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

+5˚C
+40˚C 20

 min.
36
μήνες

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 μεγαλύτερη στήριξη στο στεγανοποιητικό 
υλικό και ως εκ τούτου είναι πιο κατάλληλο για τους 
αρμούς που πρόκειται να εκτεθούν σε μηχανικές 
τάσεις ή πιέσεις νερού.  Διατίθεται 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 σω-
στό 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

< Κατάλληλο για αρμούς με 
      μηχανικές τάσεις ή πιέσεις νερού

Ρυθμίζει το βάθος του αρμού, ρυθμίζει την ποσότητα του σφραγιστικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί .


