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ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΕΣ PRESSURE PACK
DB THERMO SEALANT

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

2175 Πιεσόμενο φυσίγγιο 200 ■   Γκρι 12 5205205115008

2173 Πιεσόμενο φυσίγγιο 200 ■   Κόκκινη 12 5205205115022

2174 Πιεσόμενο φυσίγγιο 200 ■   Μαύρη 12 5205205115015

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Φλατζόκολλα υψηλής θερμοκρασίας και εξαιρετικής 
ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα. Αντοχή στα λά-
δια στα γράσα, στα αντιψυκτικά κλπ. Κατάλληλη για 
χρήσεις σε υψηλές θερμοκρασίες. Η συσκευασία 
pressure pack εξασφαλίζει ακριβή δοσομετρία, ευε-
λιξία σε πολύ κλειστά σημεία της εφαρμογής λόγω 
του μικρού όγκου με εγγυημένα αποτελέσματα.

Για σφράγιση μηχανών, κιβωτίων 
ταχυτήτων, διαφορικών, συστη-
μάτων θέρμανσης, κλιβάνων, 
θερμοστατών κλπ. Γενικότερα σε 
εφαρμογές που είναι αναγκαία η 
σφράγιση με αντοχή σε υψηλές 
θερμοκρασίες.

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε 
μπετόν, μάρμαρο, χαλκό, γαλβα-
νισμένο χάλυβα, πολυαιθυλένιο, 
πολυπροπυλένιο, τεφλόν και
ασφαλτούχες επιφάνειες. Δεν είναι 
κατάλληλη για αρμούς με βάθος 
μεγαλύτερο των 10mm. Δε βάφεται.

<  Αυτόματος μηχανισμός (pressure pack)      <  Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία      <  Μόνιμα ελαστική      <  Αντοχή σε λιπαντικά και γράσα

+5˚C
+40˚C 18

μήνες

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ/ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ 
ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ  
DB HYBRIFIX

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.

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

15508 Φισίγγιο 280 ■   Kόκκινη 25 8711595098939

15509 Φισίγγιο 280 ■   Μαύρη 12 8711595098953

2487 Σωληνάριο 80 ■   Kόκκινη 24 5205205662083

2488 Σωληνάριο 80 ■   Μαύρη 24 5205205662076

ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΓΙΑ ΦΛΑΤΖΕΣ
DB GASKET-SEALANT

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Φλατζόκολλα υψηλής θερμοκρασίας και 
εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικό-
τητα. Αντοχή στα λάδια, γράσα, αντιψυκτικά 
κλπ. Κατάλληλη για υψηλές θερμοκρασίες .

Για σφράγιση μηχανών, κιβωτίων 
ταχυτήτων, διαφορικών, συστη-
μάτων θέρμανσης, κλιβάνων, 
θερμοστατών κλπ. Γενικότερα όπου 
χρειαζόμαστε σφράγιση με αντοχή 
σε υψηλές θερμοκρασίες.

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε μπετόν, 
μάρμαρο, χαλκό, γαλβανισμένο χάλυβα, 
πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τε-
φλόν και ασφαλτούχες επιφάνειες. Δεν 
χρησιμοποιείται σε αρμούς με βάθος 
μεγαλύτερο των 10mm. Δεν βάφεται.

< Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία
< Μόνιμα ελαστική
< Αντοχή σε λιπαντικά και γράσσα

+5˚C
+40˚C

–60˚C
+300˚C 12

μήνες
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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

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

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ισχυρή βενζινόκολλα υψηλής θερμοκρασίας 
για επαγγελματικές εφαρμογές. Υψηλή 
αντοχή σε περιοχές που αναπτύσσονται 
θερμοκρασίες, υγρασία, γήρανση και 
μηχανικές καταπονήσεις.

Για κατασκευές και επισκευές σε ταπετσαρίες 
αυτοκινήτων, αφρώδη πλαστικά, λαμαρίνες, 
ταμπλό κλπ. Κατάλληλη για συγκόλληση φύλλων 
φορμάικας, σε ξύλο, νοβοπάν, MDF μέταλλα κλπ.

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

ΒΕΝΖΙΝΌΚΌΛΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΌΚΡΑΣΙΑΣ   
DB CONTACT ADHESIVE HT 111

< Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες      < Αντοχή στην υγρασία      < Αντοχή στην γήρανση

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00400 Δοχείο 500 ■   Mελί 24 5205205670118

00401 Δοχείο 1000 ■   Mελί 12 5205205670125

00402 Δοχείο 5kg ■   Mελί 1 5205205670132

+10˚C
+40˚C 12

μήνες

–20˚C
+90˚C
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ΕΠΌΞΙΚΗ ΚΌΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΏΝ 
ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΏΡΙΜΑΝΣΗΣ
DB ΕΡOFIX MINUTE

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

90872 Σύριγγες 2 x 12   Διάφανη 12 8711595090872

Διάφανη κόλλα, δύο συστατικών, με βάση 
εποξειδικές ρητίνες και σκληρυντή μερκαπτάνης. 
Σχεδιασμένη για πολύ γρήγορη, δυνατή και αόρατη 
συγκόληση σε μεγάλο φάσμα εφαρμογών. Για 
επαγγελματικές και ερασιτεχνικές εφαρμογές.

Για συγκόλληση γυαλιού, πέτρας, 
τσιμέντου, πορσελάνης, ξύλου, πλαστικών, 
χρυσού και των συνδιασμών τους.

Δεν συνιστάται για 
τεφλόν, σιλικόνη, 
πολυεθυλένιο,  
πολυπροπυλένιο.

< Υπερδιάφανη      
< Γρήγορη εφαρμογή      

< Ισχυρή συγκόλληση      
< Εύκολη μίξη      

+5˚C
+40˚C 20

 min.
24
μήνες 9.03

ΕΠΌΞΙΚΗ ΚΌΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΏΝ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ
DB ΕΡOFIX UNIVERSAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

90896 Σωληνάριο 2 x 20   Διάφανη 12 8711595090896

Υψηλής ποιότητας διάφανη εποξειδική 
κόλλα δύο συστατικών με υψηλή αντοχή 
στη συγκόλληση. Για επαγγελματικές και 
ερασιτεχνικές εφαρμογές. 

Για γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, πορσελάνες, 
πολυστυρένιο, μάρμαρο, εβονίτη, σκληρά πλαστικά. 
Συγκολλά τέλεια και συνδυασμούς υλικών όπως γυαλί 
με μέταλλο, πλαστικό με ξύλο,κλπ.

Δεν συνιστάται για 
τεφλόν, σιλικόνη, 
πολυεθυλένιο, 
πολυπροπυλένιο.

< Διάφανη
< Ισχυρή συγκόλληση

< Γρήγορη εφαρμογή

+5˚C
+40˚C 24

μήνες 9.02

ΕΠΌΞΙΚΗ ΚΌΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΏΝ ΜΕΤΑΛΛΌΥ
DB ΕΡOFIX STEEL

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

90919 Σωληνάρια 2 x 20   Διάφανη 12 8711595090919

Ισχυρή εποξειδική κόλλα δύο συστατικών για μέταλλα. Ιδανική 
για συγκόλληση σπασμένων εξαρτημάτων σε περιβάλλον υψηλών 
θερμοκρασιών. Αντέχει σε θερμοκρασίες από -50oC μέχρι +150oC. 
Αντίσταση σε πίεση μέχρι 3000psi. Ανθεκτική στο νερό, στο πετρέ-
λαιο, στη βενζίνη, στα υγρά ψυγείου και στα περισσότερα χημικά. 

Για σίδερο, αλουμίνιο, χαλκό, 
χυτοσίδηρο, μπρούτζο, ατσάλι 
κλπ. Ιδανική και για συνδι-
ασμούς συγκόλλησης των 
παραπάνω υλικών.

Δεν συνιστάται για 
τεφλόν, σιλικόνη, 
πολυεθυλένιο, 
πολυπροπυλένιο.

+5˚C
+40˚C 24

μήνες

< Πολύ ισχυρή συγκόλληση      < Τρίβεται & τρυπιέται      < Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες     

ΚΥΑΝΌΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΌΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ  
DB SUPER ADHESIVE 

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Για συγκόλληση μετάλλου, 
πλαστικού, γυαλιού, 
λάστιχου, καουτσούκ, 
PVC κλπ.

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

< Ισχυρή συγκόλληση      < Ωριμάζει σε δευτερόλεπτα      < Διάφανη

Κωδικός Συσκευασία (gr ) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

Α200862 Φιαλίδιο 20   Διάφανη 25 5205205630006

Ισχυρή,  κυανοακρυλική κόλλα υψηλών προδιαγραφών 
και ταχύτατης ωρίμανσης για επαγγελματική χρήση. 
Αντοχή στην υγρασία, τα καθαριστικά και αρκετά χημικά. 
Πολύ υψηλή αντοχή συγκόλλησης 10N/mm2.

+5˚C
+30˚C 20

 min.
12
μήνες
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ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Πολύ δραστικό καθαριστικό φρένων σε σπρέι. Καθαρίζει και βελτιώνει τη λειτουργία 
των φρένων χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Δεν περιέχει PCB, κάδμιο, μόλυβδο, χλωρίδιο 
και ασετόν. Φιλικό για το χρήστη και το περιβάλλον. Κατάλληλο για όλα τα μέταλλα 
όπως: σίδερο, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, ατσάλι, ντουραλουμίνιο κλπ. Δεν διαβρώνει ούτε 
καταστρέφει λάστιχα και πλαστικά μέρη με τα οποία θα έρθει σε επαφή.

Για όλους τους τύπους φρένων αλλά 
και εξαρτήματα σε οχήματα όπως: 
δισκόφρενα, ταμπούρα, εξαρτήματα 
φρένων, πλατό συμπλέκτη, αντλίες 
βενζίνης, αντλίες λαδιού κλπ.

ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΦΡΕΝΏΝ  
TECTANE BRAKE CLEANER

< Πολύ δραστικό καθαριστικό      < Δεν επηρεάζει λάστιχα και πλαστικά      < Δεν αφήνει κατάλοιπα      < Φιλικό στον χρήστη και το περιβάλλον

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

8870 Spray 500 - 12 5205205114124

70502 Spray 750 - 12 5205205114162

20
 min.

36
μήνες

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΥΓΡΌ ΦΡΕΝΏΝ 
TECTANE BRAKE CLEANER

Κωδικός Συσκευασία (Lt) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

10485 Δοχείο 30 - 1 5205205114179

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Πολύ δραστικό καθαριστικό φρένων σε δοχείο. Καθαρίζει και βελτιώνει τη λειτουργία 
των φρένων χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Δεν περιέχει PCB, κάδμιο, μόλυβδο, χλωρίδιο 
και ασετόν. Φιλικό για το χρήστη και το περιβάλλον. Κατάλληλο για όλα τα μέταλλα 
όπως: σίδερο, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, ατσάλι, ντουραλουμίνιο κλπ. Δε διαβρώνει ούτε 
καταστρέφει λάστιχα και πλαστικά μέρη με τα οποία θα έρθει σε επαφή. Οικονομική λύση 
για τους επαγγελματίες.

Για όλους τους τύπους φρένων αλλά 
και εξαρτήματα σε οχήματα όπως: 
δισκόφρενα, ταμπούρα, εξαρτήματα 
φρένων, πλατό συμπλέκτη, αντλίες 
βενζίνης, αντλίες λαδιού κλπ.

<  Πολύ δραστικό καθαριστικό   <  Οικονομική συσκευασία      
<  Δεν αφήνει κατάλοιπα       <  Φιλικό στον χρήστη και το περιβάλλον

20
 min.

36
μήνες

ΑΝΤΙΣΚΏΡΙΑΚΌ ΜΕ MOS2 
TECTANE PENETRATING MOS2

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

11760100 Spray 400 - 12 5205205114209

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Επαγγελματικό αντισκωριακό σπρέι με MoS2 με πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα. Η 
ισχυρή τριχοειδής δράση και οι εξαιρετικές ιδιότητες ροής επιτρέπουν στο υλικό την 
πρόσβαση του σε παλαιές κολλημένες συνδέσεις. Τα αντιδιαβρωτικά συστατικά του 
προϊόντος εμποδίζουν τη δημιουργία νέας σκουριάς σε επεξεργασμένα μέρη. Απωθεί 
τη σκουριά  προσφέροντας μόνιμη προστασία από τη διάβρωση. Σταματά θορύβους, 
λύνει, αβίαστα και γρήγορα, μια σειρά προβλημάτων σχετικά με τη συντήρηση, την 
επισκευή και την παραγωγή.

"Για όλους τους τύπους σύνδεσης 
όπως:  βίδες, περικόχλια, 
μπουλόνια, μεντεσέδες, 
επιφάνειες ολίσθησης, 
κλειδαριές, λουκέτα, ρουλεμάν, 
ντίζες φρένων ή συμπλέκτη κλπ."

<  Προστασία από την διάβρωση   <  Γρήγορα αποτελέσματα      <  Μακροχρόνια προστασία

+10˚C
+40˚C 20

 min.
36
μήνες
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20
 min.

36
μήνες

ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΏΡΙΑΚΌ ΜΕ ΛΑΔΙ
TECTANE PENETRATING OIL A 2000

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

8387 Spray 400 - 12 5205205114087

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Επαγγελματικό αντισκωριακό σπρέι με λάδι με πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα. 
Πολύ δυνατό στη χρήση με γρήγορα αποτελέσματα. Χαλαρώνει κολλημένους 
συνδέσμους, προσφέροντας μακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση.

Για βίδες, παξιμάδια, μηχανισμούς, 
κλειδαριές, λουκέτα, ρουλεμάν, ντίζες 
φρένων ή συμπλέκτη κλπ.

<  Προστασία από την διάβρωση     
<  Γρήγορα αποτελέσματα
< Μακροχρόνια προστασία

–40˚C
+120˚C 20

 min.
36
μήνες

ΣΠΡΕΙ ΛΕΥΚΌ ΓΡΑΣΌ 
TECTANE WHITE GREASE SPRAY

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

A-2000 Spray 400 - 12 5205205110065

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Λευκό γράσο μεγάλης διάρκειας για λίπανση και μείωση τριβών διαφόρων 
μηχανισμών και κινούμενων μερών. Έχει καλή πρόσφυση και προστατεύει από 
την οξείδωση. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -400C έως + 1200C.

Για όλους τους τύπους ρουλεμάν, για 
μεντεσέδες, για μηχανές, πύρους σε μοτέρ, 
οδηγούς σε μηχανισμούς κλπ.

<  Μεγάλη διάρκεια
<  Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
<  Προστατεύει από την οξείδωση

20
 min.

36
μήνες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

7836 Spray 400 - 12 5205205114070

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Σπρέι για ιμάντες που είναι εκτεθειμένοι σε υγρασία και διαβρωτικό περιβάλλον. 
Διεισδύει βαθιά στους πόρους απωθώντας την σκόνη, το νερό και την υγρασία. 
Σταματά τους θορύβους από την ολίσθηση και προσφέρει προστασία για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Δραστικό ακόμα και σε θαλασσινό περιβάλλον.

Για ιμάντες που πατινάρουν πάνω σε 
μηχανήματα, γεννήτριες και μοτέρ 
αυτοκινήτων. Κατάλληλο για ιμάντες όλων 
των τύπων. 

<  Βαθιά διείσδυση      < Απωθεί την σκόνη      < Γρήγορη απόδοση

ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΙΜΑΝΤΕΣ  
TECTANE V-BELT SPRAY

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

5901 Spray 400 - 12 5205205114056

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

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

ΣΠΡΕΙ ΣΙΛΙΚΌΝΗΣ   
TECTANE SILICONE SPRAY

–40˚C
+150˚C 20

 min.
36
μήνες
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Κωδικός Συσκευασία (Lt) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

76231 Δοχείο 20 - 1 5205205114193

76232 Δοχείο 30 - 1 5205205114186

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

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

Για πλαστικά, μέταλλα και λάστιχα. 
Λιπαίνει και προστατεύει μεντεσέ-
δες, ράουλα,ρουλεμάν, ταμπλό κλπ.

ΥΓΡΗ ΣΙΛΙΚΌΝΗ   
TECTANE SILICONE

–40˚C
+150˚C 20

 min.
36
μήνες

< Απωθεί το νερό και την υγρασία     < Σταματά διαρροές     < Γρήγορη απόδοση

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

8790 Spray 400 - 12 5205205114032

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Καθαριστικό και συντηρητικό σπρέι ηλεκτρικών επαφών με λάδι. Απωθεί το νερό και την 
υγρασία από ενώσεις καλωδίων. Διαλύει τη βρωμιά που εμφανίζεται σε διακόπτες, φύσες 
και μπουζί. Σταματά διαρροές, την απώλεια τάσης και προστατεύει από την μακροχρόνια 
διάβρωση. Βοηθάει στο ξεκίνημα οχημάτων με προβλήματα υγρασίας.

Για διακόπτες και ηλεκτρικές 
επαφές οχημάτων, για διανομείς, 
συνδέσεις καλωδίων, μηχανές, 
κλαρκ κλπ

ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΕΠΑΦΏΝ ΜΕ ΛΑΔI   
TECTANE CONTACT WITH OIL

< Απωθεί το νερό και την υγρασία     < Σταματά διαρροές και τη πτώση τάσης     < Δεν αφήνει κατάλοιπα

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

8792 Spray 400 - 12 4001587127186

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Καθαριστικό και συντηρητικό σπρέι ηλεκτρικών επαφών χωρίς  λάδι. Απωθεί το νερό και την 
υγρασία από ενώσεις καλωδίων. Διαλύει τη βρωμιά που εμφανίζεται σε διακόπτες, φύσες και 
μπουζί. Σταματά διαρροές και την απώλεια τάσης. Δημιουργεί μία δίοδο για το ρεύμα χωρίς τριβές. 
Βοηθάει στο ξεκίνημα οχημάτων με προβλήματα υγρασίας. Εξατμίζεται χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.

Για διακόπτες και ηλεκτρικές 
επαφές οχημάτων, για διανο-
μείς, συνδέσεις καλωδίων, 
μηχανές, κλαρκ κλπ

ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΕΠΑΦΏΝ ΧΏΡΙΣ ΛΑΔI   
TECTANE CONTACT WITHOUT OIL

20
 min.

36
μήνες

20
 min.

36
μήνες

20
 min.

36
μήνες

ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 
TECTANE CARBURATOR CLEANER

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

5902 Spray 400 - 12 4001587010051

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Σπρέι καθαρισμού καρμπυρατέρ ειδικού μείγματος για μεγαλύτερη
απόδοση. Συνδυασμός καθαρισμού και λίπανσης. Δε διαβρώνει τις ελαστικές 
μεμβράνες και τα μέταλλα με τα οποία έρχεται σε επαφή. Αφαιρεί κατάλοιπα, 
λάδια κλπ.

Αποτελεσματικό καθάρισμα εσωτερικά και 
εξωτερικά σε καρμπυρατέρ. Ιδανικό για 
τον καθαρισμό της πεταλούδας και της 
εισαγωγής injection σε οχήματα.

<  Ισχυρό καθαριστικό       <  Δεν διαβρώνει τα πλαστικά και τα μέταλλα
<  Αφαιρεί κατάλοιπα
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ΣΠΡΕΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΑΛΌΥΜΙΝΙΌΥ 
TECTANE ΖΙΝΚ-ALU

+15˚C
+25˚C

–40˚C
+200˚C 20

 min.
36
μήνες

< Εξαιρετική πρόσφυση        < Περιέχει αλουμίνιο
< Γυαλιστερό φινίρισμα        < Αντοχή έως 2000C

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

9271 Spray 400 - 12 5205205114094

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Σπρέι ψυχρού γαλβανίσματος με περιεκτικότητα σε αλουμίνιο και γυαλιστερό φινίρισμα 
για προστασία από τη διάβρωση.  Βάφεται και αντέχει σε θερμοκρασίες έως 2000C. 
Έχει την ίδια όψη με την επιφάνεια γαλβανίσματος εν θερμώ. Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα 
τα μέταλλα.

Για προστασία σε γαλβανισμένες 
επιφάνειες μετά από κολλήσεις, 
κόψιμο, τρύπημα και γενικά όπου 
έχει φύγει το γαλβάνισμα. 

–50˚C
+260˚C 20

 min.
36
μήνες

ΣΠΡΕΙ ΜΕ PTFE  
TECTANE PTFE

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Άχρωμο, αντικολλητικό λιπαντικό σπρέι. Εφαρμόζεται σε σημεία που θέλουν 
λίπανση αλλά το γράσο ή κάποιο λάδι ρυπαίνει τη γύρω επιφάνεια. Έχει 
μεγάλη διάρκεια λίπανσης, προστατεύει από φθορές και αντέχει σε  ακραίες 
θερμοκρασίες από -500C έως +2600C. Δεν περιέχει γράσο και απωθεί σκόνες, 
βρωμιές και νερό.

Για εφαρμογές σε σημεία τριβής μετάλλων 
και πλαστικών, πλαστικού και λάστιχου 
κτλ. Ενδείκνυται για κοπτικά μηχανήματα, 
ρουλεμάν, κλειδαριές, μηχανισμούς 
παραθύρων κλπ.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

7967 Spray 400 - 12 4001587125304

<  Μεγάλη διάρκεια       <  Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες       <  Δεν ρυπαίνει την επιφάνεια

+15˚C
+25˚C

–40˚C
+500˚C 20

 min.
36
μήνες

ΣΠΡΕΙ ΨΥΧΡΌ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 
TECTANE ΖΙΝΚ

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Σπρέι ψυχρού γαλβανίσματος εξαιρετικής ποιότητας για προστασία 
από τη διάβρωση. Βάφεται και αντέχει σε θερμοκρασίες έως 
5000C. Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα μέταλλα. Περιεκτικότητα σε 
ψευδάργυρο πάνω από 90%.

Για προστασία σε γαλβανισμένες επιφάνειες μετά 
από κολλήσεις, κόψιμο, τρύπημα, και γενικά όπου 
έχει φύγει το γαλβάνισμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και ως αστάρι.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

7965 Spray 400 - 12 4001587040034

<  Προστασία από την διάβρωση        <  Πάνω από 90% περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο
<  Βάφεται         <  Αντέχει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες

20
 min.

36
μήνες

ΣΠΡΕΙ ΠΡΌΚΙΝΗΣΗΣ  
TECTANE ENGINE START

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

11269 Spray 400 - 12 5205205114049

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Σπρέι για γρήγορο ξεκίνημα μηχανών βενζίνης και πετρελαίου. Βοηθά στην 
εκκίνηση μηχανών που βρίσκονται σε κρύο περιβάλλον ή έχουν μείνει σε 
ακινησία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για αυτοκίνητα, φορτηγά, γεωργικά μηχανήματα, 
γεννήτριες κλπ. Ιδανικό για περιπτώσεις 
μηχανών που δεν έχουν συχνή χρήση.

<  Γρήγορη απόδοση   <  Απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες       



AUTOMOTIVE / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 9.9

 www.denbraven.gr

–40˚C
+150˚C 20

 min.
36
μήνες

< Κατάλληλο για αλυσίδες με O-RING        < Αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες
< Προστατεύει από την διάβρωση               < Δεν στάζει

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

7968 Spray 400 - 12 5205205114025

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Σπρέι εξαιρετικής ποιότητας για λίπανση και συντήρηση αλυσίδων. Καθιστά την κίνηση 
των αλυσίδων ήρεμη και συνεχή. Απωθεί την υγρασία και προστατεύει από τη διάβρωση. 
Έχει πολύ καλή πρόσφυση και δε στάζει κατά την εφαρμογή του. Αντέχει σε ακραίες 
θερμοκρασίες από -400C έως +1500C. Κατάλληλο και για αλυσίδες με O-RING. 

Για λίπανση αλυσίδων σε 
μοτοσικλέτες, μηχανές, 
βιομηχανικά εργαλεία, ρουλεμάν, 
συρματόσχοινα κλπ.

ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ    
TECTANE CHAIN

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΌΣΤΌΚΌ 
DB HARDENER

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Καταλύτης κατάλληλος για μείξη 
με σιδηρόστοκο και πολυεστερικό στόκο.

Καταλύτης 8gr για συσκευασία 250/380gr. 
Καταλύτης 20gr για συσκευασία 750/1000gr.

Κωδικός Συσκευασία (gr) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

010 Σωληνάριο 8 - 1 5205205620069

011 Σωληνάριο 20 - 1 5205205620076

ΣΙΔΗΡΌΣΤΌΚΌΣ 
DB POLY-PLAMUUR

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Σιδηρόστοκος υψηλής ποιότητας δύο συστατικών, για επαγ-
γελματική χρήση. Πολύ ισχυρή πρόσφυση, γρήγορη ωρίμαν-
ση. Εφαρμόζεται και τρίβεται εύκολα. Χρόνος επεξεργασίας 
μετά τη μείξη: 4-6 λεπτά. Βάφεται μετά από 15 λεπτά.

Για επιδιορθώσεις σε λαμαρίνα,  
πολυεστερικές επιφάνειες, ξύλο 
κλπ. Κατάλληλος για χρήση σε 
αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά κλπ.

Δεν είναι κατάλληλος για χρήση σε 
πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, 
τεφλόν και ασφαλτικά υλικά. Να μην 
εφαρμόζεται σε παχιές στρώσεις. 

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

001 Δοχείο 250 - 24 5203473214034

004 Δοχείο 380 - 24 5205205620038

005 Δοχείο 1000 - 12 5205205620045

< Γρήγορη ωρίμανση      < Βάφεται       < Δεν συρρικνώνεται

+5˚C
+25˚C 12

μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Πολυεστερικός στόκος υψηλής ποιότητας δύο συστατι-
κών, για επαγγελματική χρήση. Περιέχει ίνες υάλου για 
μεγάλη συνεκτική αντοχή. Εφαρμόζεται εύκολα, έχει 
πολύ ισχυρή πρόσφυση και γρήγορη ωρίμανση. Μπορεί 
να τριφτεί και να βαφτεί μετά από 15 λεπτά. Χρόνος 
επεξεργασίας μετά τη μείξη: 4-8 λεπτά.

Για επιδιορθώσεις σε λαμαρίνα, 
πολυεστερικές επιφάνειες, ξύλο 
κλπ. Κατάλληλος για χρήση σε 
αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, 
οικοδομές κλπ.

Δεν είναι κατάλληλος για 
χρήση σε πολυαιθυλένιο, 
πολυπροπυλένιο, τεφλόν 
και ασφαλτικά υλικά. Να 
μην εφαρμόζεται σε παχιές 
στρώσεις.

ΠΌΛΥΕΣΤΕΡΙΚΌΣ ΣΤΌΚΌΣ 
DB VEZEL-PLAMUUR 

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

008 Δοχείο 750 - 12 5205205620052

< Γρήγορη ωρίμανση      < Βάφεται       < Δεν συρικνώνεται      < Extra δύναμη λόγω των πολυεστερικών ινών

+5˚C
+25˚C 12

μήνες
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ΧΑΡΤΌΤΑΙΝΙΑ PPM 800C 
PPM MASKING TAPE 800C

Κωδικός Συσκευασία Διαστάσεις Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

P8019 Ρολό  19mm x 50y ■   Κίτρινη 96 5205205333389

P8025 Ρολό  25mm x 50y ■   Κίτρινη 72 5205205333396

P8030 Ρολό  30mm x 50y ■   Κίτρινη 60 5205205333402

P8038 Ρολό  38mm x 50y ■   Κίτρινη 48 5205205333419

P8050 Ρολό  50mm x 50y ■   Κίτρινη 36 5205205333426

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Χαρτοταινία μασκαρίσματος για προστασία επιφανειών στον τομέα 
της φανοποιείας. Ανθεκτικότητα σε θερμικό σοκ, στα χρώματα και τα 
διαλυτικά. Έχει πρόσφυση στα περισσότερα υλικά χωρίς να αφήνει 
υπολείμματα κόλλας. Αντοχή στη θερμότητα έως +800C.

Για χάρτωμα σε βαφές 
αυτοκινήτων, φορτηγών, 
πούλμαν κλπ.

Η ταινία πρέπει να αφαιρεθεί 
εντός 24 ωρών προκειμένου 
να μην αφήσει υπολείμματα 
κόλλας.

< Επαγγελματική ποιότητα
< Πολλαπλών εφαρμογών
< Δεν αφήνει κατάλοιπα

+80˚C
20

 min.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Αλοιφή καθαρισμού χεριών με άρωμα λεμόνι. Εξαιρετικά χρήσι-
μη για την εφαρμοσμένη μηχανική, τα συνεργεία, τη ναυπηγική 
κλπ. Περιέχει ενεργά συστατικά που καθαρίζουν με επιτυχία τις 
δύσκολες βρωμιές στις οποίες τα κοινά σαπούνια είναι αναπο-
τελεσματικά. Αφήνει τα χέρια μαλακά και με ευχάριστο άρωμα.

Για καθαρισμό των χεριών από λάδια, 
λίπη, μπογιές, μελάνια, νωπές 
σιλικόνες, γράσα κλπ. Μετά τον 
καθαρισμό απαιτείται ξέπλυμα με νερό.

Να μην έρχεται σε 
επαφή με τα μάτια

ΑΛΌΙΦΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΥ ΧΕΡΙΏΝ 
DB HAND CLEAN 

< Ισχυρή δράση       < Προστατεύει από δύσκολες βρωμιές       < Δεν ερεθίζει το δέρμα

20
 min.

12
μήνες

Κωδικός Συσκευασία (kg) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

241 Δοχείο 1 - 12 5205205335000

244 Δοχείο 4 - 4 5205205335017

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ 
DB CLEANING WIPES

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

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

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

Κωδικός Συσκευασία (τεμ) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

202463 Δοχείο 80 - 6 8711595080798

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

20
 min.

36
μήνες

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


