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ΠΙΣΤΌΛΙ ΧΕΙΡΌΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ
GUN SILICONE HKL-12 STRATON (COX)

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Πιστόλι ανοιχτού τύπου με στρογγυλό άξονα πίεσης. Για φυσίγγια σφραγιστικών και συγκολλητικών 
υλικών.  Διαθέτει πλαίσιο από χυτό χάλυβα για μεγάλη διάρκεια ζωής. Για υλικά υψηλής 
ρευστότητας. Aναλογία δύναμης σκανδάλης 7/1.

Για φυσίγγια έως 310ml.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

200287 - - - 12 8711595011846

< Οικονομικό       < Εύχρηστο       < Aναλογία δύναμης σκανδάλης 7/1       < Για υλικά υψηλής ρευστότητας

ΠΙΣΤΌΛΙ ΧΕΙΡΌΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ
GUN SILICONE HKS-12 WEXFORD (COX)

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

200292 - - - 12 8711595008464

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Πιστόλι ανοιχτού τύπου ενισχυμένο, με εξάγωνο άξονα πίεσης. Για φυσίγγια σφραγιστικών και 
συγκολλητικών υλικών.  Διαθέτει πλαίσιο από χυτό χάλυβα για μεγάλη διάρκεια ζωής. Για υλικά 
υψηλής ρευστότητας. Aναλογία δύναμης σκανδάλης 7/1.

Για φυσίγγια έως 310ml.

< Με εξάγωνο έμβολο      < Ενισχυμένο       < Aναλογία δύναμης σκανδάλης 7/1       < Για υλικά υψηλής ρευστότητας

ΠΙΣΤΌΛΙ ΧΕΙΡΌΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ
GUN SILICONE MK5-SKELET KB

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Πιστόλι βαρέως τύπου, με εξάγωνο άξονα πίεσης. Για φυσίγγια σφραγιστικών και συγκολλητικών 
υλικών.  Διαθέτει πλαίσιο από χυτό χάλυβα για μεγάλη διάρκεια ζωής. Για υλικά μέτριας 
ρευστότητας. Aναλογία δύναμης σκανδάλης 12/1.

Για φυσίγγια έως 310ml.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

202262 - - - 12 5205205116005

< Οικονομικό      < Βαρέως τύπου      < Aναλογία δύναμης σκανδάλης 12/1      < Για υλικά μέτριας ρευστότητας

ΠΙΣΤΌΛΙ ΧΕΙΡΌΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ
GUN SILICONE MK5-SKELET (COX)

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Πιστόλι βαρέως τύπου, με εξάγωνο άξονα πίεσης υψηλής ποιότητας. Για φυσίγγια σφραγιστικών 
και συγκολλητικών υλικών.  Διαθέτει πλαίσιο από χυτό χάλυβα για μεγάλη διάρκεια ζωής. Για υλικά 
μέτριας ρευστότητας. Κατάλληλο για επαγγελματίες. Aναλογία δύναμης σκανδάλης 12/1.

Για φυσίγγια έως 310ml.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

200285 - - - 15 8711595008471

< Επαγγελματικό      < Βαρέως τύπου      < Aναλογία δύναμης σκανδάλης 12/1      < Για υλικά μέτριας ρευστότητας
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Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

202322 - - - 1 5205205116036

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Πιστόλι κονιαμάτων. Κατάλληλο για χύμα υλικά πλήρωσης. Υψηλή απόδοση για επαγγελματικές 
εφαρμογές. Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται ανταλλακτική μύτη και αναδευτήρας 
κονιαμάτων. Άναλογία δύναμης σκανδάλης 12/1.

Για κονιάματα όλων των 
τύπων και χύμα υλικά.

ΠΙΣΤΌΛΙ ΚΌΝΙΑΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΌΣ
GUN ULTRA POINT KB

< Επαγγελματικό     < Πιστόλι κονιαμάτων και χύμα υλικών     < Υψηλή απόδοση     < Aναλογία δύναμης σκανδάλης 12/1

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

202263 - - - 10 5205205116043

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Πιστόλι κλειστού τύπου ενισχυμένο. Για φυσίγγια και λουκάνικα έως 400ml.  Eλαφρύ και 
πολυχρηστικό με πλαίσιο αλουμινίου. Κατάλληλο για σφραγιστικά και συγκολλητικά υλικά 
χαμηλής ρευστότητας. Άναλογία δύναμης σκανδάλης 18/1.

Για φυσίγγια και 
λουκάνικα έως 400ml.

ΠΙΣΤΌΛΙ ΧΕΙΡΌΣ ΚΛΕΙΣΤΌΥ ΤΥΠΌΥ 
GUN SILICONE MK5-H310 KB

< Οικονομικό       < Βαρέως τύπου       < Aναλογία δύναμης σκανδάλης 18/1       < Για υλικά χαμηλής ρευστότητας

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

200280 - - - 10 8711595057622

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Πιστόλι κλειστού τύπου ενισχυμένο υψηλής ποιότητας. Για φυσίγγια και  λουκάνικα έως 400ml.  
Eλαφρύ και πολυχρηστικό με πλαίσιο αλουμινίου. Κατάλληλο για σφραγιστικά και συγκολλητικά 
υλικά χαμηλής ρευστότητας. Άναλογία δύναμης σκανδάλης 18/1.

Για φυσίγγια και 
λουκάνικα έως 400ml.

ΠΙΣΤΌΛΙ ΧΕΙΡΌΣ ΚΛΕΙΣΤΌΥ ΤΥΠΌΥ 
GUN SILICONE MK5-H310 (COX)

< Επαγγελματικό       < Βαρέως τύπου       < Aναλογία δύναμης σκανδάλης 18/1       < Για υλικά χαμηλής ρευστότητας

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

202265 - - - 10 520520520116050

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Πιστόλι κλειστού τύπου ενισχυμένο. Για φυσίγγια και  λουκάνικα έως 600ml.  Eλαφρύ και 
πολυχρηστικό με πλαίσιο αλουμινίου. Κατάλληλο για σφραγιστικά και συγκολλητικά υλικά 
χαμηλής ρευστότητας. Άναλογία δύναμης σκανδάλης 18/1.

Για φυσίγγια και 
λουκάνικα έως 600ml.

ΠΙΣΤΌΛΙ ΧΕΙΡΌΣ ΚΛΕΙΣΤΌΥ ΤΥΠΌΥ 
GUN SILICONE MK5-H600 KB

< Οικονομικό       < Βαρέως τύπου       < Aναλογία δύναμης σκανδάλης 18/1       < Για υλικά χαμηλής ρευστότητας
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ΠΙΣΤΌΛΙ ΧΕΙΡΌΣ ΚΛΕΙΣΤΌΥ ΤΥΠΌΥ 
GUN SILICONE MK5-H600 (COX)

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Πιστόλι κλειστού τύπου ενισχυμένο υψηλής ποιότητας. Για φυσίγγια και λουκάνικα έως 600ml.  
Eλαφρύ και πολυχρηστικό με πλαίσιο αλουμινίου. Κατάλληλο για σφραγιστικά και συγκολλητικά 
υλικά χαμηλής ρευστότητας. Άναλογία δύναμης σκανδάλης 18/1.

Για φυσίγγια και 
λουκάνικα έως 600ml.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

200284 - - - 10 8711595014007

< Επαγγελματικό       < Βαρέως τύπου       < Aναλογία δύναμης σκανδάλης 18/1       < Για υλικά χαμηλής ρευστότητας

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΌ ΠΙΣΤΌΛΙ ΚΛΕΙΣΤΌΥ ΤΥΠΌΥ  
GUN SILICONE MK5-PK310 (COX)

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Πνευματικό πιστόλι βαρέως τύπου για φυσίγγια. Ελαφρύ και μικρό για εύκολη πρόσβαση σε δύσκολα 
σημεία.  Πίεση 145kgf (1,4kΝ) στις 6,8 ατμόσφαιρες. Για επαγγελματική χρήση.

Για φυσίγγια. 

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

200561 - - - 1 8711595136068

< Επαγγελματικό       < Βαρέως τύπου       < Πίεση 145kgf (1,4kΝ) στις 6,8 ατμόσφαιρες

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΌ ΠΙΣΤΌΛΙ ΚΛΕΙΣΤΌΥ ΤΥΠΌΥ  
GUN SILICONE MK5-PK600 (COX)

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Πνευματικό πιστόλι βαρέως τύπου για λουκάνικα. Ελαφρύ και μικρό για εύκολη πρόσβαση σε δύσκολα 
σημεία. Για λουκάνικα έως 600ml. Πίεση 145kgf (1,4kΝ) στις 6,8 ατμόσφαιρες. Για επαγγελματική 
χρήση.

Για  λουκάνικα έως 
600ml.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

200560 - - - 10 8711595129961

< Επαγγελματικό       < Βαρέως τύπου       < Πίεση 145kgf (1,4kΝ) στις 6,8 ατμόσφαιρες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

200547 1 8711595102872

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
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

ΠΙΣΤΌΛΙ ΑΦΡΌΥ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ
GUN FOAM NBS 355 GREEN
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ΑΣΤΑΡΙ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ 
ΓΙΑ ΠΌΡΩΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

DB PU 250

< Γρήγορη ωρίμανση           < Άνθεκτικό σε στάσιμα νερά       
< Άνθεκτικό σε παγετό       < Εξαιρετική πρόσφυση σε απορροφητικές επιφάνειες

Κωδικός Συσκευασία (gr) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

170032 Δοχείο 1000 - 1 5205205113318

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Άστάρι πολυουρεθάνης βαθιάς διείσδυσης, ενός 
συστατικού. Παρέχει δυνατή πρόσφυση σε απορρο-
φητικά υποστρώματα, μεγάλη αντοχή στις μηχανικές 
καταπονήσεις,  στην τριβή καθώς και σε κοινά χημικά 
και απορρυπαντικά. Πολυμερίζεται με την υγρασία 
της επιφάνειας και του αέρα. 

Χρησιμοποιείται ως αγκυρωτικό πριν 
την τοποθέτηση στεγανωτικών ή/και 
σφραγιστικών υλικών πολυουρεθά-
νης σε απορροφητικά υποστρώματα 
όπως: σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, 
σοβάς, ξύλο, γυψοσανίδες. 

Το προϊόν δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος μικρότερη των 
50C ή όταν υπάρχει το ενδεχό-
μενο βροχής.

+0˚C
+35˚C12

μήνες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

200655 1 8711595158527

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
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

ΠΙΣΤΌΛΙ ΑΦΡΌΥ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ
GUN FOAM NBS 655

ΥΠΌΣΤΡΩΜΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ  
DB ALUPRIMER

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. Άνθεκτικό 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.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00891 Δοχείο 750 ■ Mαύρο 1 5205205640173

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

+10˚C
+35˚C 24

μήνες

+5˚C
+40˚C 20

 min.
24
μήνες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

6837 Δοχείο 1000 - 10 8711595039680

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Μη-επιθετικό 
απολιπαντικό και 
καθαριστικό για λείες 
επιφάνειες.

Για απολίπανση και καθαρισμό επιφανειών όπως: γυαλί, πλαστικά, μέταλλα και κεραμικά υλικά. Για 
εφαρμογές σε ηλεκτροστατική βαφή, u-PVC, PVC με επίστρωση βαφής και για εφαρμογές σε χώρους 
ειδών υγιεινής. Εφαρμόζεται με πανί βαμβακερό, μάλλινο ή μίκρο-ίνας. 
TIP: Η επιφάνεια πρέπει καθαρίζεται προς την μία πλευρά για να παρασυρθούν οι βρώμες. 
Με τον καθαρισμό λόγω της εξάτμισης του υλικού η επιφάνεια θα κρυώσει με αποτέλεσμα να 
δημιουργηθεί υγρασία. Η επιφάνεια πρέπει να μείνει για 10 λεπτά μετά τον  καθαρισμό για να 
επανέλθει στην φυσιολογική θερμοκρασία πριν εφαρμοστεί κάποιο σφραγιστικό ή συγκολλητικό.

< Μη επιθετικό στην επιφάνεια      < Προετοιμάζει την επιφάνεια      < Βελτιώνει την πρόσφυση των σφραγιστικών

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ-ΕΝΕΡΓΌΠΌΙΗΤΗΣ ΛΕΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
DB CLEANER 1000
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ΥΓΡΌ ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗΣ ΣΙΛΙΚΌΝΗΣ 
DB FINISHER

ΠΕΡΙΓΡΑΦH
Υγρό διαμόρφωσης σφραγιστικών υλικών, έτοιμο προς χρήση. Ιδανικό 
για επαγγελματικό και λείο φινίρισμα αρμού. Βιοδιασπώμενο 99%. Σε 
συσκευασία dispenser για εύκολη εφαρμογή, χωρίς διαδικασία αραίωσης.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Για μορφοποίηση αρμών που σφραγίστηκαν 
με σιλικόνη, ακρυλικά, πολυουρεθανικά και 
υβριδικά σφραγιστικά.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

211173 Dispenser 500 - 10 8711595187022

< Έτοιμο προς χρήση
< Βιοδιασπώμενο

< Ουδέτερο

+5˚C
+40˚C 20

 min.
24
μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Το DB PAINT REMOVER είναι ειδικά σχεδιασμένο διαβρωτικό 
για να απομακρύνει παλαιά και νέα χρώματα πάνω από με-
ταλλικές, ξύλινες, πολυεστερικές και γενικά μη ευαίσθητες 
επιφάνειες. Τα ενεργά συστατικά του το καθιστούν εξαιρετι-
κά ισχυρό με άμεση δράση.

Το DB PAINT REMOVER είναι κατάλληλο για απομάκρυνση 
χρωμάτων από επιφάνειες χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων. 
Για ριπολίνες, πλαστικά και ακρυλικά, βερνίκια, μουράβιες,
βερνικοχρώματα, αστάρια, χρώματα 2 συστατικών κλπ.

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΌ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 
DΒ PAINT REMOVER 

< Χαμηλή Οσμή       < Ισχυρή Δράση       < Έτοιμο προς χρήση       < Δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο

 
ü  Χαμηλή Όσμή        
ü  Ισχυρή Δράση        

ü  Έτοιμο προς χρήση        
ü  Δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00403 Δοχείο 375 ■   Κίτρινo 12 5205205670156

00404 Δοχείο 750 ■   Κίτρινo 6 5205205670163

+15˚C
+35˚C 18

μήνες

ü  Γρήγορη εφαρμογή

ü  Βιοδιασπώμενο
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+5˚C
+30˚C 24

μήνες
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΣΤΕΓΝΌΥ ΑΦΡΌΥ

DB PUR REMOVER

< Βιοδιασπώμενο
< Γρήγορη εφαρμογή
< Άοσμο

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

13818 Δοχείο 100 - 12 8711595082006

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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.
ΤΡΌΠΌΣ 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. 
Άπαγορεύεται η χρήση για σωματικό 
καθαρισμό.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΣΤΕΓΝΗΣ ΣΙΛΙΚΌΝΗΣ
DB SILI-KILL

< Άφαιρεί την στεγνή σιλικόνη
< Δεν περιέχει διαλύτες

< Δεν επηρεάζει τις περισσότερες 
      ευαίσθητες επιφάνειες

+5˚C
+30˚C 20

 min.
24
μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Για αφαίρεση επίμονων υπολειμμάτων σιλικόνης σε μπανιέρες, 
νεροχύτες, πλακάκια, μέταλλα, πλαστικά κλπ.
ΕΦΑΡΜΌΓΗ: Πριν την εφαρμογή το δοχείο πρέπει να ανακινηθεί 
καλά. Η παλαιά σιλικόνη πρέπει να αφαιρεθεί με μηχανικά μέσα 
(μαχαίρι) όσο πιο κοντά στην επιφάνεια γίνεται. Το υλικό εφαρμόζε-
ται στα υπολείμματα για 20-30 λεπτά. Στην συνέχεια, τα υπολείμ-
ματα που έχουν μαλακώσει, αφαιρούνται με μία ξύλινη ή πλαστική 
σπάτουλα. Εάν χρειαστεί η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Ο τελικός 
καθαρισμός της επιφάνειας γίνεται με σαπουνόνερο.

Δε συνιστάται για κορ-
δόνια ή μεγάλα κομμάτια 
σιλικόνης, αλλά μόνο για 
κατάλοιπα. Δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείται για 
σωματικό καθαρισμό.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

201488 Δοχείο 100 - 12 8711595035330

Έτοιμη προς χρήση πάστα 
για την αφαίρεση υπολειμ-
μάτων στεγνής σιλικόνης. 
Δεν περιέχει διαλύτες ή 
αρωματικά. Έχει ελάχιστη 
οσμή. Περιέχει βούρτσα 
για την εφαρμογή. Δεν 
επηρεάζει τις περισσότερες 
ευαίσθητες επιφάνειες.

ΑΛΌΙΦΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΥ ΧΕΡΙΩΝ 
DB HAND CLEAN 

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

20
 min.

12
μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Άλοιφή 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. Άφήνει 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

Κωδικός Συσκευασία (kg) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

241 Δοχείο 1 - 12 5205205335000

244 Δοχείο 4 - 4 5205205335017
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ΒΕΝΤΌΥΖΕΣ ΥΑΛΌΠΙΝΑΚΩΝ  
GLASS LIFTER

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Επαγγελματικές βεντούζες αλουμινίου, κατάλληλες 
για μεταφορά τζαμιών ή άλλων λείων αντικειμένων. 
Ικανότητα μεταφοράς: 60kgr η διπλή, 100kgr η τριπλή. 
Διάμετρος: Φ120mm.

Για μεταφορά μονών και διπλών 
τζαμιών ή άλλων λείων αντικει-
μένων.

Προσοχή! Μόνο για κοντινές
μεταφορές. Τηρείτε πάντα τις 
οδηγίες που εσωκλείονται στη 
συσκευασία.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

6656 - Διπλή - - - 1 8711595041850

6661 - Τριπλή - - - 1 8711595041928

< Ισχυρή πρόσφυση      < Εξαιρετικής ποιότητας

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΠΌΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΌΓΩΝ 
DB CLEANING WIPES

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Για τον καθαρισμό των χεριών, εργαλείων 
και επιφανειών από: σιλικόνες & σφραγιστι-
κά υλικά (φρέσκα υλικά). Άφροί 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
< Άφαιρούν τα περισσότερα νωπά υλικά
< Μεγάλη δυνατότητα καθαρισμού

Κωδικός Συσκευασία (τεμ) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

202463 Δοχείο 80 - 6 8711595080798

Εύχρηστα, καθαριστικά μαντηλάκια 
πολλαπλών εφαρμογών. Άπομακρύ-
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.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Σπάτουλα μορφοποίησης σιλικόνης και σφραγιστικών υλικών. Με ταυτό-
χρονη χρήση υγρού διαμόρφωσης σιλικόνης DB FINISHER δίνει λείο και 
όμορφο αποτέλεσμα χωρίς κόπο σε όλους τους αρμούς.

Για στρώσιμο και μορφοποίηση αρμών. Άφαιρεί το 
περίσσιο υλικό χωρίς να γδέρνει τις επιφάνειες

ΣΠΑΤΌΥΛΑ ΜΌΡΦΌΠΌΙΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚΌΝΗΣ 
SEALANT TRIMMER

< Εύκολη στην χρήση       < Καθαρή εφαρμογή       < Σωστό φινίρισμα

Κωδικός Συσκευασία Διαστάσεις Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

200002 - 9 x 9 cm - 1 5205205117910
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ΑΚΡΌΦΥΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ  
NOZZLE FOR CARTRIDGES

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Άνταλλακτικές μύτες φυσιγγίων για όλα τα σφραγιστι-
κά και συγκολλητικά ενός συστατικού.

Συνδυαστική χρήση με φυσίγγια σφραγιστικών ή 
συγκολλητικών ενός συστατικού.

Κωδικός Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

111659 Σετ - 5 5205205111659

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 μεγαλύτε-
ρη στήριξη στο στεγανοποιητικό υλικό και ως εκ τούτου 
είναι πιο κατάλληλο για τους αρμούς που πρόκειται να 
εκτεθούν σε μηχανικές τάσεις ή πιέσεις νερού.  Διατί-
θεται 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 
σωστό 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

ΤΡΌΠΌΣ ΥΠΌΛΌΓΙΣΜΌΥ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 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.

< Κατάλληλο για αρμούς με 
      μηχανικές τάσεις ή πιέσεις νερού

< Εύκολος στην χρήση       < Καθαρή εφαρμογή       < Άντικαθιστά μαχαίρια και κοπίδια

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

203691 - - - 1 5205205116012

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Ευρηματικός κόφτης για ακροφύσια και φυσίγγια όλων των τύπων. 
Κατάλληλος για επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες που θέλουν ακρίβεια 
στη δουλειά τους. Εύκολος και ασφαλής στη χρήση.  Διατίθεται σε μέγεθος 
τσέπης. 

Εφαρμόστε στην κεφαλή του φυσιγγίου. 
Περιστρέψτε προς τη φορά που δείχνει το 
βέλος. Τοποθετήστε τη μύτη στην οπή του 
κόφτη για να κοπεί με την κλίση που επιθυμείτε.

ΚΌΦΤΗΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ
CARTRIDGE CUT 
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ΠΡΌΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΜΌΥ
DB COMPRESS BAND

< Άντοχή στην κατευθυνόμενη
       βροχή > 600 Pa
< Ηχομόνωση αρμού RST,W max. 59 dB 
< Για απαιτητικές εφαρμογές σε κοινούς 
       και διασταυρούμενους αρμούς 
< Θερμομόνωση λ=0,0429 W/mK
< Κατηγοριοποίηση φωτιάς B1
< Μεγάλη αντοχή στην γήρανση

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 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 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.

< Άποτρέπει την δημιουργία 
      φυσαλίδων στο σφραγιστικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Προσυμπιεσμένη αυτοκόλλητη ταινία 
πολυουρεθάνης ανοιχτής κυψέλης, 
εμποτισμένη με ένα συνδυασμό ακρυ-
λικής ρητίνης. Χωρίς CFC και χλώριο. 
Μετά την εφαρμογή η ταινία διογκώνεται 
και σφραγίζει τον αρμό. Είναι αυτοκόλ-
λητη από την μία πλευρά για εύκολη 
εφαρμογή. Στο 30% της μέγιστης 
διόγκωσης είναι στεγανή στη βροχή έως 
τα 600 Pa. Συμμορφώνεται με την κλάση 
Β1 κατά της φωτιάς.

Για σφράγιση αρμών σε δομικές κατασκευές. Σε πλαίσια 
κουφωμάτων, σε κατασκευές από ξύλο, στην αρμολόγηση 
προκατασκευασμένων τοίχων, σε χωροδυκτιώματα κλπ. To DB 
COMPRESS BAND παρέχει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα όταν εφαρ-
μόζεται για τη σφράγιση αρμών σύνδεσης και αρμούς διαστολής 
ανάμεσα σε διάφορα δομικά στοιχεία και σε σφραγίσεις διάφο-
ρων μεμβρανών σε οροφές για αεροστεγανότητα. Κατάλληλο για  
πολλές εσωτερικές εφαρμογές λόγω της καλής ηχομονωτικής 
του ικανότητας. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί  και σε αερο-
στεγή κτίρια και κλιματικά ουδέτερα σπίτια σε συνδυασμό με DB 
COMPRESS BAND 2D ή DB WINDOW FOIL INTERIOR.

Δεν συνιστάται 
για χρήση κάτω 
από το νερό, για 
αρμούς διαστολής 
δαπέδων και σε 
επαφή με χημικά.

Κωδικός Συσκευασία (m)/ρολλό Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

201741 Ρολό 5.6 ■   Μαύρο 10 8711595014892

201736 Ρολό 3.3 ■   Μαύρο 12 8711595014847

201730 Ρολό 4.3 ■   Μαύρο 15 8711595014762

201729 Ρολό 5.6 ■   Μαύρο 15 8711595014755

201728 Ρολό 8 ■   Μαύρο 15 8711595014731

201726 Ρολό 12.5 ■   Μαύρο 15 8711595014717

201724 Ρολό 5.6 ■   Μαύρο 20 8711595014694

201723 Ρολό 8 ■   Μαύρο 20 8711595014670

201722 Ρολό 10 ■   Μαύρο 20 8711595014663

201718 Ρολό 8 ■   Μαύρο 30 8711595014625

201717 Ρολό 10 ■   Μαύρο 30 8711595014618

201716 Ρολό 12.5 ■   Μαύρο 30 8711595011464
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