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PU FOAMS & GUNS / 
ΑΦΡΟΊ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ & ΠΊΣΤΟΛΊΑ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ



PU FOAMS & GUNS / ΑΦΡΟΊ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ & ΠΊΣΤΟΛΊΑ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ11.2

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

07696 Φιάλη 300 ■  Πράσινος 12 8711595003032

05764 Φιάλη 750 ■  Πράσινος 12 8711595004077

< Εξαιρετική πρόσφυση     < Υψηλή ηχομόνωση, RSTW = 58dB     
<  Μεγάλη ικανότητα γεμίσματος     < Απορροφά κραδασμούς

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιό-
τητας, διογκούμενος πολυουρεθανι-
κός αφρός χειρός. Σχεδιασμένος για 
σφράγιση και πλήρωση αρμών, κενών 
και συνδέσεων. Μετά την εφαρμογή 
ο αφρός διογκώνεται και ωριμάζει με 
την ατμοσφαιρική υγρασία. Εξαιρετι-
κή πρόσφυση και μόνωση. Κατηγορία 
πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.

Για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, για 
κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, 
οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποιίας, για 
εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και πα-
τώματα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική 
πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, 
ξύλο, μέταλλο και πολλά πλαστικά όπως το πολυστυ-
ρένιο, άκαμπτο αφρό PU και σκληρό PVC. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται 
ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω 
από το νερό . Μεγαλύτεροι 
και βαθύτεροι αρμοί από 5 
cm θα πρέπει να γεμίζονται 
σε στρώσεις. Η επιφάνεια 
του αφρού θα πρέπει να 
προστατεύεται από την ηλιακή 
ακτινοβολία.

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ B3
DB PU HAND-FOAM B3

+5˚C
+35˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

TIP Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστά-
ται ο ψεκασμός της επιφάνειας με νερό 
πριν την εφαρμογή.

ü Μεγάλη ικανότητα 
γεμίσματος
ü Απορροφά 
κραδασμούς
ü Εξαιρετική 

πρόσφυση

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Β3  
DB PU HAND-FOAM STARFOAM B3

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ενός συστατικού, υψηλής ποιότη-
τας, διογκούμενος πολυουρεθανι-
κός αφρός χειρός. Σχεδιασμένος 
για σφράγιση και πλήρωση αρμών, 
κενών και συνδέσεων. Μετά την 
εφαρμογή ο αφρός διογκώνεται 
και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική 
υγρασία. Εξαιρετική πρόσφυση και 
μόνωση. Κατηγορία πυρανάσχεσης 
B3 κατά DIN 4102-1.

Χρησιμοποιείται για αρμούς συνδέσεων γύρω από κου-
φώματα, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά
τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποιί-
ας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και
πατώματα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει μια 
εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, 
γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστυρένιο, άκαμπτο 
αφρό PU και uPVC. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός πρέπει να αποθηκεύεται 
ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Δεν συνιστάται για 
χρήση κάτω από το νερό. 
Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι 
αρμοί από 5 cm θα πρέπει 
να γεμίζονται σε στρώσεις. 
Η επιφάνεια του αφρού θα 
πρέπει να προστατεύεται 
από την ηλιακή ακτινοβολία. 

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

01233 Φιάλη 700 ■  Πράσινος 12 5205205110188

< Σύντομος χρόνος κοψίματος      < Μεγάλη ικανότητα γεμίσματος      < Εξαιρετική μόνωση      < Απορροφά κραδασμούς

+5˚C
+35˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες
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ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ενός συστατικού, υψηλής 
ποιότητας και ελεγχόμενης 
διόγκωσης, πολυουρεθανι-
κός αφρός χειρός. EXTRA 
απόδοση σε λίτρα έως και 
50%. Σχεδιασμένος για 
σφράγιση μεταξύ στοιχείων 
σε κατασκευές. Ώριμάζει με 
την ατμοσφαιρική υγρασία. 
Απορροφά τους κραδασμούς 
και βελτιώνει την ηχομόνωση.

Για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα,για κατασκευαστικούς 
αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές 
τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και 
δάπεδα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει μια εξαιρετική πρόσφυση 
σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, 
πολυστυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και uPVC. Ίδιαίτερα κατάλληλος 
για τη σύνδεση μεταξύ τούβλων και τοιχοποιίας. Ο αφρός κάνει 
ελεγχόμενη διόγκωση και έχει περισσότερη απόδοση από τους 
κοινούς αφρούς. Το μπουκάλι δουλεύεται σε όλες τις θέσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται 
ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Δεν συνιστάται για 
χρήση κάτω από το 
νερό. Μεγαλύτεροι 
και βαθύτεροι αρμοί 
από 5 cm θα πρέπει 
να γεμίζονται σε 
στρώσεις. Η επιφά-
νεια του αφρού θα 
πρέπει να προστατεύ-
εται από την ηλιακή 
ακτινοβολία. 

 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ B3 MAXI
DB PU HAND-FOAM MAXI

< Extra απόδοση έως  50%
< Υψηλή ηχομόνωση, RSTW = 58dB
< Εξαιρετική πρόσφυση
< Δουλεύεται σε όλες τις θέσεις

+5˚C
+35˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00013 Φιάλη 500 ■  Κρεμ 12 5205205110133

00011 Φιάλη 825 ■  Κρεμ 12 5205205110119

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Για τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων 
όλων των τύπων, για πόρτες, παράθυρα, 
μπαλκονόπορτες κλπ. Για σφράγιση οπών 
σωληνώσεων, για συγκόλληση διακοσμητι-
κών πάνελ, για ηχομόνωση, θερμομόνωση, 
μόνωση κατασκευών σε στέγες κλπ. Για 
χρήση στην οικοδομή και την βιομηχανία. Σε 
γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική 
πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, 
γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστυ-
ρένιο, άκαμπτο αφρό PU και  σκληρό PVC.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και 
μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Δεν συνιστάται για 
χρήση κάτω από το 
νερό. Μεγαλύτεροι και 
βαθύτεροι αρμοί από 5 
cm θα πρέπει να γεμί-
ζονται σε στρώσεις. Η 
επιφάνεια του αφρού 
θα πρέπει να προστα-
τεύεται από την ηλιακή 
ακτινοβολία. 

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 
ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ B3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

DB PU GUN-FOAM B3

< Χαμηλής διόγκωσης
< Γρήγορος χρόνος κοψίματος
< Εξαιρετική πρόσφυση
< Μεγάλη απόδοση

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

05819 Φιάλη 750 ■  Πράσινος 12 5205205110195

+5˚C
+35˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Ενός συστατικού επαγγελματικός αφρός πολυου-
ρεθάνης χαμηλής διόγκωσης. Γρήγορη ωρίμανση 
και διόγκωση  χωρίς H (CFK). Εξαιρετική ποιότητα. 
Ίδανικός για τον επαγγελματία. Για εφαρμογές 
όπου αποκλείονται πιέσεις επέκτασης, όπως 
κουφώματα παραθύρων, πόρτες, μπαλκονόπορτες 
κλπ. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την 
ηχομόνωση. Δημιουργεί θερμοδιακοπή περιμετρικά 
των κουφωμάτων. Θερμοαγωγιμότητα 25÷30 mW / 
mK (DIN 52612). Με την χρήση πιστολιού ZWALUW 
NBS-GUN εξασφαλίζεται ακρίβεια στην ροή και 
ευελιξία στα δύσκολα σημεία χωρίς προβλήματα. 
Κατηγορία πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 
B3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ
DB PU GUN-FOAM STARFOAM B3

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Χαμηλής διόγκωσης, ενός συστα-
τικού, διογκούμενος πολυουρεθα-
νικός αφρός πιστολιού. Σχεδια-
σμένος για σφράγιση και πλήρωση 
αρμών, κενών και συνδέσεων. Μετά 
την εφαρμογή ο αφρός διογκώνεται 
και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική 
υγρασία. Εξαιρετική πρόσφυση και 
μόνωση. Κατηγορία πυρανάσχεσης 
B3 κατά DIN 4102-1.

Για τοποθέτηση κουφωμάτων, αρμούς συνδέσεων γύρω 
από κουφώματα, κατασκευαστικούς αρμούς, διαχω-
ριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές 
τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από 
τοίχους και πατώματα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός 
έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, 
πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστυρένιο, 
άκαμπτο αφρό PU και σκληρό PVC. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται 
ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Δεν συνιστάται για 
χρήση κάτω από το νερό. 
Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι 
αρμοί από 5 cm θα πρέπει 
να γεμίζονται σε στρώσεις. 
Η επιφάνεια του αφρού θα 
πρέπει να προστατεύεται 
από την ηλιακή ακτινοβολία. 

+5˚C
+35˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

01235 Φιάλη 700 ■  Πράσινος 12 5205205110171

<  Χαμηλής διόγκωσης
<  Γρήγορος χρόνος κοψίματος
<  Εξαιρετική πρόσφυση

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο



PU FOAMS & GUNS / ΑΦΡΟΊ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ & ΠΊΣΤΟΛΊΑ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ11.4

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00021 Φιάλη 500 ■  Κρεμ 12 5205205110126

00020 Φιάλη 825 ■  Κρεμ 12 5205205110102

<  Extra απόδοση έως  50%
<  Υψηλή ηχομόνωση, RSTW = 58dB
<  Εξαιρετική πρόσφυση
<  Δουλεύεται σε όλες τις θέσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ενός συστατικού, υψηλής 
ποιότητας και ελεγχόμενης 
διόγκωσης, επαγγελματικός 
πολυουρεθανικός αφρός 
πιστολιού. EXTRA απόδοση σε 
λίτρα έως και 50%. Σχεδιασμέ-
νος για σφράγιση μεταξύ στοι-
χείων σε κατασκευές. Ώριμάζει 
με την ατμοσφαιρική υγρασία. 
Απορροφά τους κραδασμούς 
και βελτιώνει την ηχομόνωση.

Για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, για κατασκευαστικούς 
αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές 
τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και 
δάπεδα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική πρόσφυση σε 
σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο , πλαστικά, πολυ-
στυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και  σκληρό PVC. Ίδιαίτερα κατάλληλος 
για τη σύνδεση μεταξύ τούβλων και τοιχοποιίας. Ο αφρός κάνει 
ελεγχόμενη διόγκωση και έχει περισσότερη απόδοση από τους 
κοινούς αφρούς. Το μπουκάλι δουλεύεται σε όλες τις θέσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται 
ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Δεν συνιστάται για 
χρήση κάτω από το 
νερό. Μεγαλύτεροι 
και βαθύτεροι αρμοί 
από 5 cm θα πρέπει 
να γεμίζονται σε 
στρώσεις. Η επιφάνεια 
του αφρού θα πρέπει 
να προστατεύεται 
από την ηλιακή 
ακτινοβολία. 

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ B3 MAXI
DB PU GUN-FOAM MAXI

+5˚C
+35˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00012 Φιάλη 750 ■  Κρεμ 12 5948966000779 

<  Βραδύκαυστος, κλάση Β2      <  Ελεγχόμενη διόγκωση      <  Γρήγορο κόψιμο      <  Εξαιρετική πρόσφυση

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Επαγγελματικός βραδύκαυστος αφρός πιστολιού 
ενός συστατικού. Γρήγορη ωρίμανση. Ελεγχόμενη 
διόγκωση και ωρίμανση με την ατμοσφαιρική υγρα-
σία, χωρίς Η (CFΚ). Μεγάλη ικανότητα γεμίσματος. 
Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Συμμορφώνεται με 
την κλάση Β2 για φωτιά κατά DIN4102. Ίδανικός για 
επαγγελματική χρήση. Με την χρήση του πιστολιού 
ZWALUW NBS-GUN εξασφαλίζεται ακρίβεια στην ροή 
και ευελιξία στα δύσκολα σημεία χωρίς προβλήματα.

Για γέμισμα αρμών σε τοίχους, για 
τοποθέτηση και στερέωση κουφω-
μάτων, για σφράγιση οπών καλωδίων 
και σωληνώσεων, για  συγκόλληση 
διακοσμητικών πάνελ, για ηχομόνω-
ση, για θερμομόνωση κλπ. Για χρήση 
στην οικοδομή και τη βιομηχανία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και 
μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Δεν συνιστάται για χρήση 
κάτω από το νερό και για αρ-
μούς μεγαλύτερους από 4 cm. 
Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι 
αρμοί από 5 cm θα πρέπει 
να γεμίζονται σε στρώσεις. 
Η επιφάνεια του αφρού θα 
πρέπει να προστατεύεται από 
την ηλιακή ακτινοβολία. 

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 
B2 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ 
DB PU GUN-FOAM B2

+10˚C
+35˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

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-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ 
DB PU ACOUSTIC ADHESIVE HH

+5˚C
+35˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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ΑΦΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ   
DB PU-FOAM POLYSTERINE

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ενός συστατικού επαγγελματικός αφρός πιστολιού για 
συγκόλληση πολυστερίνης και EPS. Ώριμάζει 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. Ίσχυρή 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 ■   Κίτρινος 12 5205205110164

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

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.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

200547 1 8711595102872

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Επαγγελματικό πιστόλι με κεφαλή NBS κατάλληλο για όλους τους τύπους αφρού της DEN BRAVEN. 
Eργονομική λαβή με λογότυπο DEN BRAVEN, ελαφρύ πλαστικό πλαίσιο, O-ring πολυαιθυλενίου (για 
καλύτερη στεγανοποίηση) και μεταλλική μύτη.

Για αφρούς πιστολιού 
και καθαριστικά αφρών 
UNIVERSAL CLEANER. 

< Εργονομική λαβή    < Κατάλληλο για όλους τους τύπους αφρού πιστολιού    < Με O-ring για καλύτερη στεγανοποίηση

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
GUN FOAM NBS 355 GREEN

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

200655 1 8711595158527

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Επαγγελματικό πιστόλι με κεφαλή NBS κατάλληλο για όλους τους τύπους αφρού της DEN BRAVEN. 
Eργονομική λαβή, μεταλλική σκανδάλη, O-ring πολυαιθυλενίου (για καλύτερη στεγανοποίηση) και 
μεταλλική μύτη.

Για αφρούς πιστολιού 
και καθαριστικά αφρών 
UNIVERSAL CLEANER. 

< Εργονομική λαβή        < Κατάλληλο για όλους τους τύπους αφρού πιστολιού    
< Με O-ring για καλύτερη στεγανοποίηση   < Μεταλλική σκανδάλη

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
GUN FOAM NBS 655

+10˚C
+35˚C

–20˚C
+85˚C 20

 min.
18
μήνες
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΦΡΟΥ 
DB UNIVERSAL PU CLEANER

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Για πιστόλια αφρού, φιάλες αφρού, 
επιφάνειες με νωπό αφρό, για απο-
λέπιση επιφανειών, καθαρισμούς 
από υπολείμματα μη ωριμασμένων 
συγκολλητικών κλπ.

Δεν διαλύει τον στεγνό αφρό. Ο 
στεγνός αφρός μπορεί να καθαριστεί 
μόνο με μηχανικά μέσα και DB PUR 
REMOVER.

< Ίσχυρή δράση      < Πολλαπλών εφαρμογών      < Διαθέτει δύο κεφαλές

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

05647 Spray 500 - 12 8711595025348

Πολύ δραστικό καθαριστικό για νωπό αφρό 
πολυουρεθάνης και για πιστόλια αφρού. 
Διαθέτει κεφαλή NBS για εύκολη προσαρμο-
γή σε πιστόλια αφρού, και πρόσθετη βαλβίδα 
χειρός για χρήση ως γενικό καθαριστικό. 
Δεν αφήνει κολλώδες φιλμ.

+10˚C
+30˚C

+5˚C
+30˚C 24

μήνες
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΟΥ ΑΦΡΟΥ
DB PUR REMOVER

< Βιοδιασπώμενο
< Γρήγορη εφαρμογή
< Άοσμο

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

13818 Δοχείο 100 - 12 8711595082006

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Βιοδιασπώμενη πάστα για 
αφαίρεση υπολειμμάτων 
στεγνού αφρού. 
Εξαιρετικά εύχρηστη, 
άοσμη και απαλλαγμένη 
από αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες.

Για αφαίρεση επίμονων υπολειμμάτων στεγνού αφρού 
από κουφώματα αλουμινίου και PVC, πόρτες, γυαλί, 
πλακάκια, πατώματα, φορμάικες κλπ.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τα υπολείμματα στεγνού αφρού 
πρέπει να αφαιρεθούν με ένα μαχαίρι όσο πιο κοντά 
στην επιφάνεια γίνεται. Στην συνέχεια το DB PUR 
REMOVER εφαρμόζεται στην επιφάνεια  για περίπου 
30 λεπτά. Μόλις ο αφρός μαλακώσει πρέπει να  
απομακρυνθεί με μία πλαστική σπάτουλα. Μετά 
την εφαρμογή η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί 
με ένα βρεγμένο πανί. Εάν χρειαστεί, η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται.

Δε συνιστάται για κορδόνια ή 
μεγάλα κομμάτια αφρού, αλλά 
μόνο για κατάλοιπα. Δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται σε χάλκινες και 
μπρούτζινες επιφάνειες, σε βερνικωμένα 
ξύλα, σε διάφορα πλαστικά όπως 
Plexiglas, ακρυλικά φύλλα και υφάσματα. 
Η παρατεταμένη έκθεση του υλικού στην 
επιφάνεια ενέχει κίνδυνο διάβρωσης. 
Απαγορεύεται η χρήση για σωματικό 
καθαρισμό.

ü  Γρήγορη εφαρμογή

ü  Βιοδιασπώμενο


