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Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

51930 Φυσίγγιο 290    Διάφανο 12 8595100150097

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Υπερδιάφανο, ισχυρό κατασκευαστι-
κό συγκολλητικό υψηλής ποιότητας 
τεχνολογίας MS Polymer. Είναι σχεδόν 
άοσμο, ουδέτερο και δεν περιέχει 
ισοκυανικά. Ωριμάζει με την ατμοσφαι-
ρική υγρασία σχηματίζοντας μία ισχυρή, 
ελαστική, κρυστάλινη συγκόλληση.

Για εφαρμογές σε κτίρια, 
μπάνια, κουζίνες, συστήματα 
εσωτερικών υαλοπινάκων και 
βερνικωμένων επιφανειών, για 
πορσελάνες, κεραμικά πλακάκια, 
ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, 
μόλυβδο κλπ.

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

ΙΣΧΥΡΟ ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
DB ΜΑΜUT GLUE CRYSTAL

< Υπερδιάφανο     < Ουδέτερος μηχανισμός ωρίμανσης, σχεδόν άοσμο     < Μεγάλη αντοχή, μόνιμα ελαστικό
< Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι σε διάφορες επιφάνειες ακόμα και υγρές

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 12

μήνες

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

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

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

51940 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 8595100159137

12010941 Pressure pack 100 ■   Λευκό 9 5205205119235

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

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ  
DB MAMUT GLUE MULTI

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

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

Για εφαρμογές  στον κλάδο των οικοδομικών και 
τεχνικών έργων, στο σπίτι ή τον κήπο. Ενδείκνυται 
για συγκόλληση μονωτικών υλικών, καθρεπτών, 
μετάλλων, γυαλιού, πορσελάνης, αλουμινίου, μόλυ-
βδου, βερνικωμένου ξύλου, ανοξείδωτου χάλυβα, 
πολυεστέρα, πολυστερίνης, πολυουρεθάνης, PVC, 
φυσικών πετρών, γυψοσανίδας, σκυροδέματος κλπ.
Προσοχή: Συστήνεται η εφαρμογή με ενισχυμένο 
πιστόλι σιλικόνης (δύναμη σκανδάλης 12/1).

Δεν συνιστάται για χρήση 
κάτω από το νερό, για PE, 
PP, PTFE και  επιφάνειες 
ασφαλτικής βάσης. Ακατάλ-
ληλο για αρμούς διαστολής. 
Δεν βάφεται με χρώματα 
αλκυδικής βάσης. 

ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ  
DB MAMUT GLUE

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

51262 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 8595100149633

35003 Σωληνάριο 25 ■   Λευκό 25 5205205119198

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

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ

DB ΜΑΜUT GLUE TOTAL
ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

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

< Υπερδιάφανο     < Ουδέτερος μηχανισμός ωρίμανσης, σχεδόν άοσμο     < Μεγάλη αντοχή, μόνιμα ελαστικό
< Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι σε διάφορες επιφάνειες ακόμα και υγρές
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ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ  
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

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 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ
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
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ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΑΘΡΕΠΤΏΝ 
ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

DB MIRRORFIX-MS
ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

10198 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 5205205111383

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

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

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

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

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

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

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

15155 Φυσίγγιο 290    Υπερδιάφανο 12 8711595097536

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
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.

 ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ 

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
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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 ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ  
DB MONTAGEFIX-W

+5˚C
+40˚C

–15˚C
+75˚C 12

μήνες

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ 
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 ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ 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                  < Εφαρμόζεται σε λείες και πορώδεις επιφάνειες     < Γεμίζει κενά          
< 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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ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΏΣ  
DB WOODFIX D2

+10˚C
+30˚C 12

μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
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

ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ D4  
DB WOODFIX PU D4 

< Γρήγορη ωρίμανση      
< Υψηλή εφελκυστική αντοχή     
< Άντοχή στην υγρασία

Κωδικός Συσκευασία (gr ) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

Α200862 Μπιμπερό 500 ■   Μελί 12 5205205670149

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
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. Η 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 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
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%.

ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΏΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ  
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

+5˚C
+30˚C 12

μήνες

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

-30˚C
+100˚C



ADHESIVES / ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ10.8

ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ  
DB SUPER GLUE

+5˚C
+30˚C 20

 min.
18
μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
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.

Κωδικός Συσκευασία (gr ) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

6297 Σωληνάριο 3   Διάφανη 12 5205205002483

Ισχυρή,  κυανοακρυλική κόλλα υψηλών προδιαγραφών 
και ταχύτατης ωρίμανσης. Αντοχή στην υγρασία, τα 
καθαριστικά και αρκετά χημικά. Πολύ υψηλή αντοχή 
συγκόλλησης.

< Ισχυρή συγκόλληση      < Ωριμάζει σε δευτερόλεπτα     < Διάφανη      
     

ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ  
DB CONTACT ADHESIVE ΝΟ 110

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
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

ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ   
DB CONTACT ADHESIVE HT 111

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
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.

< 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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ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΏΝ 
ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΏΡΙΜΑΝΣΗΣ

DB ΕΡOFIX MINUTE

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

90872 Σύριγγα 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.μογές.

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 μείξη      

+5˚C
+40˚C 20

 min.
24
μήνες

ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΏΝ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ
DB ΕΡOFIX UNIVERSAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

90896 Σωληνάρια 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

ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΏΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
DB ΕΡOFIX STEEL

+5˚C
+40˚C 24

μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

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.

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

ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ  
DB SUPER ADHESIVE 

< Ισχυρή συγκόλληση      < Ωριμάζει σε δευτερόλεπτα      < Διάφανη

Κωδικός Συσκευασία (gr ) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

Α200862 Φιαλίδιο 20   Διάφανη 25 5205205630006

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
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,  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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ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΕΝΥΔΡΕΙΑ 
& ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
DB AQUA SILICONE

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

15936 Φυσίγγιο 280 ■   Διάφανη 12 5205205111277

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Όξινη σιλικόνη εξαιρετικής ποιότητας και υψηλού μέτρου 
ελαστικότητας. Ειδικευμένη για ενυδρεία γλυκού και 
θαλασσινού νερού. Μετά την εφαρμογή της ωριμάζει με την 
ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία μόνιμη ελαστική 
σφράγιση. Δεν είναι τοξική για τους θαλάσσιους οργανι-
σμούς(μετά την ωρίμανσή της). Εξαιρετική συγκόλληση σε 
γυαλί χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις 
ακτίνες, το νερό, την υγρασία. 

Για σφράγιση και συγκόλληση σε γυάλι-
νες κατασκευές όπως ενυδρεία γλυκού 
και θαλασσινού νερού, σε γυάλινες 
προσόψεις κτιρίων, γυάλινα κλουβιά 
για ζώα κλπ. Για την σωστή εφαρμογή 
σε ενυδρεία ζητήστε πληροφορίες από 
το τεχνικό μας τμήμα.

Δεν συνιστάται για 
εφαρμογή σε ενυδρεία 
μεγαλύτερα των 1000lt 
ή ψηλότερα από 60cm. 
Δε βάφεται.

< Μη τοξική για τους θαλάσσιους οργανισμούς     < Για ενυδρεία γλυκού και θαλασσινού νερού     < Υψηλού μέτρου ελαστικότητας

+5˚C
+40˚C

–50˚C
+180˚C 12

μήνες

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΏΛΗΝΕΣ PVC 
DB PVC GLUE

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

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

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

012 Σωληνάριο 125    Διάφανη 25 5205205620090

002 Δοχείο 250 ■   Γκρι 24 5205205620014

003 Δοχείο 500 ■   Γκρι 12 5205205620021

+10˚C
+30˚C

–5˚C
+100˚C 12

μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

7834 Spray 400 - 12 4001587130742

<  Καθαρή, γρήγορη, απλή στη χρήση εφαρμογή
<  Πολλαπλών εφαρμογών 

<  Άμεση δύναμη συγκόλλησης

Σπρέι κόλλα για συγκολλήσεις στον 
τομέα της τεχνολογίας των αυτοκινήτων, 
του εμπορίου, της μοντελοποίησης, του 
DIY. Εξασφαλίζει ομοιογενή εφαρμογή 
του υλικού στις επιφάνειες λόγο του 
ψεκασμού. Κατάλληλο για πολλαπλές 
εφαρμογές. Συγκόλληση σε πορώδεις και 
λείες επιφάνειες.

Κατάλληλο για συγκόλληση: χαρτί, 
χαρτόνια, ξύλο, λεπτό καπλαμά, 
φελλό, δέρμα, υφάσματα, διογκω-
μένη πολυουρεθάνη, καουτσούκ και 
αφρώδες ελαστικά, πλαστικά φύλλα 
(εκτός από PVC και πολυαιθυλένιο).

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

ΣΠΡΕΙ ΚΟΛΛΑ 
TECTANE ADHESIVE SPRAY

+10˚C
+35˚C

–20˚C
+85˚C 20

 min.
18
μήνες
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ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00029 Φιάλη 825 ■  Κρεμ 12 5205205110225

<  Μεγάλη καλυπτικότητα
<  Χαμηλότερο κόστος μεταφοράς     

<  Χαμηλότερο κόστος ανά τμ σε σχέση με συμβατικές κόλλες
<  Μικρότερος χρόνος εφαρμογής

Ενός συστατικού αφρός πολυουρεθάνης, 
σχεδιασμένος  για συγκόλληση ήχο-
απορροφητικών πάνελ σε συστήματα ήχο-
απορρόφησης. Έχει τέλεια πρόσφυση σε:  
τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα, BCA, τούβλο, 
ξύλο, OSB, χαρτόνι, σοβά και μέταλλο. 

Για τη συγκόλληση ήχο-απορροφητι-
κών πάνελ σε συστήματα ήχο-απορ-
ρόφησης, σε τοίχους, οροφές κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται 
και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια 
θέση.

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε πολυαιθυ-
λένιο, πολυπροπυλένιο και σε επιφάνειες 
από σιλικόνη. Δεν συνιστάται για χρήση σε 
χώρους που υπόκεινται σε συνεχή διαβροχή 
από νερό. Δεν αντέχει σε απευθείας έκθε-
ση στην ηλιακή ακτινοβολία. 

ΑΦΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΗΧΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΏΝ ΠΑΝΕΛ 

DB PU ACOUSTIC ADHESIVE HH

+5˚C
+35˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΑΦΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ   
DB PU-FOAM POLYSTERINE

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
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

O DB PU-FOAM POLYSTERINE είναι μέρος του 
προγράμματος «Κλιματικά Ουδέτερα 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.

üΙσχυρή συγκόλληση     

üΜεγάλη καλυπτικότητα

üΧαμηλότερο κόστος μεταφοράς

üΧαμηλότερο κόστος ανά τμ σε σχέση με συμβατικές κόλλες

üΜικρότερος χρόνος εφαρμογής
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για λόγους αισθητικής, οι καθρέφτες εφαρμόζονται ως επί το πλείστον σε τοίχους 
και  πόρτες χωρίς μηχανική υποστήριξη. Λόγω της ευαισθησίας τους, ειδικά συγκολ-
λητικά είναι αναγκαία για την στήριξη τους πάνω στις επιφάνειες. Είναι προφανές ότι 
πρέπει να δοθεί προσοχή στην εφαρμογή για την αποφυγή αστοχίας. Οι παρακάτω 
πληροφορίες  είναι χρήσιμες για να επιτευχθεί το σωστό αποτέλεσμα.

Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ
Ο καθρέφτης είναι κατασκευασμένος από γυαλί. Στο πίσω μέρος του καθρέφτη 
υπάρχει μία  ασημένια στρώση και μία στρώση χαλκού οι οποίες προστατεύονται 
από μία ειδική βαφή. Οι στρώσεις του ασημιού/χαλκού είναι ευαίσθητες στην επα-
φή με το νερό, την υγρασία, τις χημικές αναθυμιάσεις και διάφορα άλλα υγρά. Σε 
περίπτωση επαφής με τα παραπάνω, η στρώση του ασημιού/χαλκού θα επηρεαστεί 
και θα παρουσιάσει μαύρα ή θολά σημεία στον καθρέφτη. Για την αποφυγή αυτού 
του φαινομένου ο καθρέφτης προστατεύεται από την ειδική βαφή αλλά και πάλι δεν 
μπορεί να υπάρχει  100% προστασία, μιας και αυτή εξαρτάται από τις συνθήκες της 
κάθε εφαρμογής (δείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του καθρέφτη).  
Σε αυτό το τεχνικό δελτίο η εφαρμογή αφορά καθρέφτες που ακολουθούν το πρότυ-
πο DIN 1238. (Για άλλους καθρέφτες ή καθρέφτες ασφάλειας ή πλαστικούς καθρέ-
φτες πρέπει να ζητηθεί η συμβουλή του εκάστοτε κατασκευαστή).

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
Για την συγκόλληση του καθρέφτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο προϊόντα συμ-
βατά με τις ειδικές βαφές προστασίας ή τις μεταλλικές επιστρώσεις ασημιού/χαλ-
κού. Στο παρελθόν η εφαρμογές γίνονταν με συγκολλητικά που περιείχαν διαλύτες, 
όπως για παράδειγμα το  Zwaluw Mirrorfix-SBR. Η εφαρμογή όμως ήταν δύσκολη και 
απαιτούσε μεγάλη προσοχή.
Σήμερα η εφαρμογή γίνεται με συγκολλητικά νέας τεχνολογίας που δεν περιέχουν 
διαλύτες. Τα προϊόντα αυτά συνδυάζουν ισχυρή συγκόλληση και ταυτόχρονα είναι 
ελαστικά έτσι ώστε να επιτρέπουν μία μικρή κίνηση μεταξύ καθρέφτη και του υπο-
στρώματος στο οποίο είναι κολλημένος. 

Το προϊόν αυτό είναι:
• Zwaluw Mirrofix MS

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Οι επιφάνειες στις οποίες θα κολληθεί ο καθρέφτης, πρέπει να πληρούν ορισμένες 
απαιτήσεις: 
• Να είναι επίπεδες έτσι ώστε ο καθρέφτης να μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να 
κάμπτεται. (Εάν υπάρχουν μικρές ανωμαλίες αυτές μπορούν να απορροφηθούν από 
το συγκολλητικό). 
• Να είναι αρκετά ισχυρές (ισχυρότερες από τη δύναμη που θα ασκείται από το 
βάρος του καθρέφτη). 
• Να είναι χωρίς σκόνη, λιπαρά υπολείμματα, ακαθαρσίες και σαθρά τμήματα.
• Να μην έχουν υγρασία (Για παράδειγμα, εάν το υπόστρωμα είναι στοκαρισμένο θα 
πρέπει το φιλμ της επιφάνειας να είναι εντελώς στεγνό έτσι ώστε να είναι σίγουρο 
ότι δεν θα υπάρξει συσσώρευση νερού πίσω από τον καθρέφτη).

Όταν τα συγκολλητικά εφαρμόζονται σε άγνωστες επιφάνειες, πλαστικά υποστρώ-
ματα και ειδικές επιστρώσεις η δοκιμή πρόσφυσης κρίνεται απαραίτητη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ 
Zwaluw Mirrorfix-SBR: (παλαιός τρόπος εφαρμογής)
Μόνο για καθρέφτες μέχρι 6 mm πάχος. Το συγκολλητικό εφαρμόζεται στις δύο 
επιφάνειες(στο πίσω μέρος του καθρέφτη και στο υπόστρωμα) με μια οδοντωτή 
σπάτουλα. Προσοχή η εφαρμογή πρέπει να γίνει σε όλη την επιφάνεια. Το συγκολ-
λητικό πρέπει να παραμείνει στις επιφάνειες χωρίς να γίνει συγκόλληση για 15-20 
λεπτά, επιτρέποντας μέρος του διαλύτη να εξατμιστεί. Μετά εφαρμόζεται ο καθρέ-
φτης επάνω στο υπόστρωμα. Μικρές διορθώσεις πρέπει να γίνουν άμεσα με την 
εφαρμογή. Ανάλογα με το πάχος (βάρος) του καθρέφτη μπορεί να είναι απαραίτητη 
η υποστήριξη του για λίγες ώρες. Το συγκολλητικό δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε 
λουρίδες ή σημειακά γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει λέκιασμα στον καθρέφτη. 
Εκτός αυτού η σημειακή στήριξη έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της ωρί-
μανσης του υλικού.

Zwaluw Mirrorfix-MS
Αυτά τα συγκολλητικά χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση σε συνδυασμό με αυτοκόλ-
λητες ταινίες διπλής όψης Mirror tape (12 mm πλάτος και πάχους 3 mm).  

Η χρήση αυτής της ταινίας, δημιουργεί το σωστό κενό μεταξύ του καθρέφτη και του 
υποστρώματος επιτρέποντας τον εξαερισμό του καθρέφτη. Αυτό γίνεται ακόμη πιο 
αναγκαίο σε υγρές περιοχές για την αποφυγή κατακράτησης νερού ή υγρασίας στο 
πίσω μέρος του καθρέφτη, κάτι που μπορεί να καταστρέψει την ανακλαστική του 
επιφάνεια.
Χρησιμοποιώντας την ταινία, το πάχος της συγκόλλησης θα είναι 3 mm, κάτι που 
θα επιτρέψει την ακόμα καλύτερη ανοχή κίνησης μεταξύ καθρέφτη και υποστρώ-
ματος. Τέλος, θα στηρίξει τους μεγάλους καθρέφτες κατά την διάρκεια ωρίμανσης 
του συγκολλητικού. Σε περιπτώσεις ελαφρών καθρεφτών αυτή η στήριξη δεν είναι 
απαραίτητη. 

Τα συγκολλητικά εφαρμόζονται στη μια επιφάνεια με τριγωνικό κορδόνι (διαστάσεων 
περίπου 10mm Χ 12mm). Η απόσταση μεταξύ των λωρίδων πρέπει να είναι 20 – 40 
cm (ανάλογα με το βάρος του καθρέφτη) και η εφαρμογή να γίνεται ΠΑΝΤΑ κάθετα. 
Εντός 5 λεπτών από την εφαρμογή του συγκολλητικού (πριν την δημιουργία επιδερ-
μίδας) ο καθρέφτης πρέπει να τοποθετηθεί στην θέση του. Μετά τη διόρθωσή του 
στην σωστή θέση πρέπει να ασκηθεί πίεση ώστε να επιτευχθεί σωστή επαφή της 
ταινίας με το υπόστρωμα.

Ανάλογα με το πάχος (βάρος) του καθρέφτη μπορεί να είναι απαραίτητη η στήριξη 
του κατά την  διάρκεια ωρίμανσης του συγκολλητικού (χρόνος ωρίμανσης περίπου 
1,5mm ανά 24 ώρες). Η ισχύς του συγκολλητικού αυξάνεται σταδιακά και επιτυγχά-
νεται σε 5 –7 μέρες.

Εάν οι αρμοί μεταξύ καθρεφτών ή καθρέφτη και υποστρώματος είναι αναγκαίο να 
σφραγιστούν, για να αποφευχθεί η εισροή νερού πίσω από τον καθρέφτη, προτείνε-
ται αυτό να γίνει αφού το συγκολλητικό έχει ωριμάσει πλήρως. Εάν αυτό γίνει γρη-
γορότερα υπάρχει περίπτωση το συγκολλητικό να αποκλειστεί από την απαραίτητη 
υγρασία προκαλώντας έτσι προβλήματα στην ωρίμανσή του.

Εγγύηση 
Η Den Braven  εγγυάται ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται στις προδιαγραφές τους, καθ’ όλη την 
διάρκεια ζωής του προϊόντος.  Η ευθύνη δεν θα ξεπεράσει σε καμία περίπτωση το ποσό που 
καθορίζεται στους όρους πώλησής μας. Σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη η Den Braven για 
οποιουδήποτε είδους τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές. 

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

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΘΡΕΦΤΗ


