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Η Den Braven ειδικεύεται στην παραγωγή υψηλής ποιότητας πιστοποιημένων σφρα-
γιστικών - συγκολλητικών υλικών, αφρών πολυουρεθάνης, τεχνικών σπρέι και συνα-
φών προϊόντων. Η εταιρεία αναπτύχθηκε σε μία δυναμική και ενθουσιώδη ηγετική 
πολυεθνική με σχεδόν παγκόσμιο δίκτυο κάλυψης και οικονομική αξιολόγηση ΑΑΑ. 
Είναι ηγέτης σε πολλές από τις χώρες που δραστηριοποιείται με διάφορα εμπορικά 
σήματα εξάγοντας σε πάνω από 100 χώρες.

Ο συνδυασμός της παραγωγής παγκόσμιας κλάσης, των εγκαταστάσεων έρευνας 
και ανάπτυξης, των πελατών μας ως επίκεντρο της νοοτροπίας μας, της ευελιξία μας 
και το ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών του χαρτοφυλακίου μας, έχει οδηγή-
σει στην επιτυχημένη πορεία της εταιρείας μας και των πελατών της, για 40 χρόνια. 

Το τμήμα έρευνας και τεχνολογίας της Den Braven παρακολουθεί συνεχώς τις ρυθ-
μιστικές αλλαγές και τις τάσεις, διατηρώντας το χαρτοφυλάκιό της ενήμερο για το 
μέλλον, όπως για παράδειγμα το CE και τις απαιτήσεις του κανονισμού CLP. Τέλος, 
η Den Braven διαθέτει πιστοποιήσεις ISO 9001 και 14001.

Η Den Braven Ελλάς ιδρύθηκε το 1994 ως θυγατρική του Group και έχει καταφέρει 
τα χρόνια αυτά να εδραιωθεί στην Ελληνική αγορά. Αγωνιζόμαστε συνεχώς για να 
κάνουμε τους πελάτες μας πιο επιτυχημένους βοηθώντας τους να πουλήσουν πε-
ρισσότερο. Είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε ισχυρές, μακροχρόνιες συνεργασίες. 
Η αξιοπιστία, η ποιότητα αλλά και το ευρύ φάσμα λύσεων που προσφέρουμε στους 
πελάτες μας, μας καθιστούν ηγετική δύναμη. 
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www.siroflex.co.uk 

Den Braven, Czech Republic 
Affiliated partner 
793 91, Uvalno 353 Czech Republic
+42 (0) 554 648 200 
info@denbraven.cz 
www.denbraven.cz
 
Den Braven Asia - 
Oceania, Singapore 
8 Cross Street, PWC Building 
Level 28, Singapore, Singapore
+65 96185008, 
bart.van.kuijk@denbraven.com
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info@denbraven.nl
www.denbraven.com

Den Braven Benelux, 
The Nederlands 
Bedrijvenstraat 2, Giessen 
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Z.I. Le Meux – B.P. 20114 
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info@siroflexinc.com
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No.: 1, Bursa Turkey, 
+90 224 731 3380
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Παγκόσμια κάλυψη

Παραγωγή παγκόσμιας κλάσης

8 εργοστάσια και 25 κέντρα διανομής

Εξαγωγές σε πάνω από 100 χώρες 

Ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών

Αυστηρή περιβαλλοντική πολιτική
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0.10 INDEX / ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+120˚C

Για εξωτερική 
χρήση

Για εσωτερική 
χρήση

Για χρήση σε 
πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες

Για χρήση 
σε όλες τις 
εποχές

Για πορώδεις 
και λείες 
επιφάνειες

Για λείες 
επιφάνειες

Για πορώδεις 
επιφάνειες

θερμοκρασία 
εφαρμογής

θερμοκρασία 
λειτουργίας 
μετά την πλήρη 
ωρίμανση

Ανθεκτικό σε 
ακτίνες UV

Ανθεκτικό σε 
υγρασία

Ανθεκτικό σε 
βροχή

Ανθεκτικό 
σε φωτιά

20
 min.
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μήνες 3.07B

Προστασία 
από μούχλα

Προστασία 
από έντομα

Βάφεται μετά 
την πλήρη 
ωρίμανση

Τρίβεται μετά 
την πλήρη 
ωρίμανση

Γρήγορη 
ωρίμανση

Γρήγορη 
απόδοση

Βαθιά 
διείσδυση

Τσιμέντο Προϊόν 
υδατικής 
βάσης

Προϊόν 
με βάση 
διαλύτες

Διάρκεια ζωής 
σε μήνες

Τεχνικό 
φυλλάδιο

Σήμα 
συμμόρφωσης 
κατά CE

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Reaction to 
fire class B1 
according to 
DIN 4102-1

Reaction to 
fire class B2 
according to 
DIN 4102-1

Durability class 
D3 according to 
EN 204

ΣίδηροΟπή 
συγκράτησης

Ανοξείδωτο 
χάλυβα

Γωνιακό 
τροχό

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

Σημαντική 
πληροφορία ΠροτεινόμενοΝέο προϊόν Διαθέσιμο 

βίντεο
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ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΓΕΝΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ
DB SILICONE-1001 U

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

4369 Φυσίγγιο 280 ■   Διάφανη 25 8711595011419

4391 Φυσίγγιο 280 ■   Λευκή 25 8711595011426

4430 Φυσίγγιο 280 ■   Μαύρη 25 8711595022668

4356 Φυσίγγιο 280 ■   Καφέ 25 8711595028837

4336 Φυσίγγιο 280 ■   Γκρι 25 8711595028813

8471 Λουκάνικο 550 ■   Διάφανη 12 8711595048149

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Όξινη σιλικόνη υψηλών 
προδιαγραφών με μεγάλη 
ελαστικότητα. Αντοχή στις 
υπεριώδεις ακτίνες, τις 
ρηγματώσεις, το νερό, την 
υγρασία. Για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση.

Για αρμολόγηση σε λείες επιφάνειες. Ενδείκνυται στον κατα-
σκευαστικό τομέα, αλλά και για οικιακή χρήση. Πολύ υψηλή 
πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, 
πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, φινιρισμένο ξύλο, 
καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες χωρίς τη 
χρήση ασταριού. Εφαρμόζεται σε συστήματα γυαλιού, μεταλλι-
κών κατασκευών, κουφωμάτων, τροχόσπιτων, σκαφών κλπ.

Δεν συνιστάται για PE, PP, PTFE, 
PC, PMMA, υλικά ασφαλτικής 
βάσης καθώς και για εφαρμογές 
σε τσιμέντο, μάρμαρο, μόλυ-
βδο, χαλκό, και γαλβανισμένες 
επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη 
για ενυδρεία.

<  Υψηλή μηχανική απόδοση
< 100% αδιάβροχη
<  Εσωτερική & εξωτερική χρήση
< Αντοχή στις ακτίνες UV

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+120˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
DB SILICONE STARSEAL

< Σφραγίζει - μονώνει      < Για οικοδομικές εφαρμογές      < Εσωτερική & εξωτερική Χρήση      < Αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

7550 Φυσίγγιο 260 ■   Διάφανη 25 5205205662120

7551 Φυσίγγιο 260 ■   Λευκή 25 5205205662137

7554 Φυσίγγιο 260 ■   Μαύρη 25 5205205662168

7552 Φυσίγγιο 260 ■   Καφέ 25 5205205662144

7553 Φυσίγγιο 260 ■   Γκρι 25 5205205662151

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Όξινη σιλικόνη με πολύ μεγάλη 
ελαστικότητα. Αντοχή στις υπερι-
ώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, 
το νερό, την υγρασία.  Εμπλουτι-
σμένη με πρόσθετα μυκητοκτόνα 
για αντίσταση στην ανάπτυξη 
της μούχλας. Για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση.

Για αρμολόγηση σε μη πορώδεις επιφάνειες, στον 
κατασκευαστικό τομέα και για οικιακή χρήση. Υψηλή 
πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσε-
λάνη, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, φινι-
ρισμένο ξύλο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες 
επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Εφαρμόζεται σε 
συστήματα γυαλιού, μεταλλικών κατασκευών, κουφωμά-
των, τροχόσπιτων κλπ.

Δεν συνιστάται για   
PE, PP, PTFE, PC, PMMA, 
υλικά ασφαλτικής βάσης, 
καθώς και για εφαρμογές σε 
τσιμέντο, μάρμαρο, μόλυβδο, 
χαλκό, και γαλβανισμένες επι-
φάνειες. Δεν είναι κατάλληλη 
για ενυδρεία.

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+120˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΌΥΔΕΤΕΡΗ 
ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ
DB SILICONE NEUTRASIL-1001 U

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

10469501 Φυσίγγιο 310 ■   Διάφανη 12 8711595031080 

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

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

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

< Σιλικόνη πολλαπλών εφαρμογών
< Άοσμη 
< Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες

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

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+120˚C 12

μήνες
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 www.denbraven.gr

< Σφραγίζει - μονώνει      < Για οικοδομικές εφαρμογές      < Εσωτερική & εξωτερική Χρήση      < Αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

15161 Φυσίγγιο 280 ■   Διάφανη 12 8711595097659

15162 Φυσίγγιο 280 ■   Λευκή 12 8711595097673 

2746 Λουκάνικο 600 ■   Διάφανη 12 8711595039062

2727 Λουκάνικο 600 ■   Λευκή 12 8711595039079

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

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

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

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

ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΌΥΔΕΤΕΡΗ 
ΑΝΤΙΜΌΥΧΛΙΚΗ

DB SILICONE-NO

+5˚C
+40˚C

–50˚C
+120˚C 12

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

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

ü Μηχανισμός ουδέτερης ωρίμανσης
ü Εφαρμόζεται χωρίς αστάρι  

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

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

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

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

<  Μεγάλη ποικιλία έτοιμων  
αποχρώσεων      

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

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+120˚C 12

μήνες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

12009863Α Σετ 310 1002 2 5205205002995

12009511Α Σετ 310 1015 2 5205205003176

12009880Α Σετ 310 3007 2 5205205003121

12009950Α Σετ 310 3020 2 5205205003145

12009879Α Σετ 310 5010 2 5205205003138

12009866Α Σετ 310 5011 2 5205205003008

12009510Α Σετ 310 6005 2 5205205003183

12009949Α Σετ 310 6009 2 5205205003152

12009869Α Σετ 310 7006 2 5205205003015

12009506Α Σετ 310 7011 2 5205205003220

12009861Α Σετ 310 7012 2 5205205003022

12009864Α Σετ 310 7015 2 5205205003039

12009508Α Σετ 310 7016 2 5205205003206

12009870Α Σετ 310 7021 2 5205205003046

12009873Α Σετ 310 7032 2 5205205003053

12009507Α Σετ 310 7035 2 5205205003213

12009871Α Σετ 310 7039 2 5205205003060

12009951Α Σετ 310 8003 2 5205205003169

12009509Α Σετ 310 8007 2 5205205003190

12009867Α Σετ 310 8014 2 5205205003077

12009862Α Σετ 310 8017 2 5205205003084

12009505Α Σετ 310 9001 2 5205205003237

12009865Α Σετ 310 9003 2 5205205003091

12009868Α Σετ 310 9006 2 5205205003107

12009872Α Σετ 310 9007 2 5205205003114

12009504Α Σετ 310 9010 2 5205205003244

12009503Α Σετ 310 TRAN.GREY 2 5205205003251

ΧΡ
Ώ

Μ
ΑΤ

ΌΛ
ΌΓ

ΙΌ
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Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

10957802 Φυσίγγιο 260 ■   Λευκό 25 5205205112304

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού σφραγιστικό 
υψηλής ποιότητας με βάση ακρυ-
λικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση 
σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό 
σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση 
σε πορώδη υλικά. 

Για σφραγίσεις ρηγματώσεων 
τοιχοποιίας, γυψοσανίδας, 
σφραγίσεις χωρισμάτων, κενών 
μεταξύ σοβατεπί, οικοδομικών 
αρμών μεταξύ πλαισίων 
παραθύρων και τοιχοποιίας κλπ.

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή 
διάβρωση  από το νερό, σε πολυαιθυλένιο, πολυπρο-
πυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν 
βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα 
σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει ρηγματώ-
σεις στην επιφάνεια της βαφής.

<  Εσωτερική και εξωτερική χρήση      < Βάφεται      <  Εύκολο στην εφαρμογή      < Εφαρμογή χωρίς αστάρι

ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ 
DB ACRYLIC STARSEAL

+5˚C
+30˚C

–20˚C
+75˚C 18

μήνες

ü Βάφεται   ü Εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές  
ü Εξαιρετική πρόσφυση   ü Ανθεκτικό στις ακτίνες UV

ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ 
ΓΕΝΙΚΏΝ EΦΑΡΜΌΓΏΝ
DB ACRYLIC-1001 D

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

10698111 Φυσίγγιο 280 ■   Λευκό 25 5205205112328

12002477 Φυσίγγιο 280 ■   Γκρι 25 5205205112335

12002497 Φυσίγγιο 280 ■   Καφέ 25 5205205112342

11778002 Λουκάνικο 400 ■   Λευκό 12 5205205112359

12003321 Λουκάνικο 600 ■   Λευκό 12 8711595171595 

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού σφραγιστικό υψηλής ποιό-
τητας με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την 
ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό 
σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πο-
ρώδη υλικά. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά 
χρώματα. Μπορεί να απορροφήσει έως 7,5% 
κινητικότητα αρμού. Πιστοποιητικό CE 7,5 P.

Για σφραγίσεις ρηγματώσε-
ων τοιχοποιίας, γυψοσα-
νίδας, χωρισμάτων, κενών 
μεταξύ σοβατεπί, οικοδομι-
κών αρμών μεταξύ πλαισίων 
παραθύρων και τοιχοποιίας 
κλπ.

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές 
με συνεχή διάβρωση από το νερό, σε 
πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν  και 
ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν βαφτεί με 
χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα 
σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει 
ρηγματώσεις στην επιφάνεια της βαφής.

<  Βάφεται
< Εσωτερικές & εξωτερικές  
      εφαρμογές
<  Εξαιρετική πρόσφυση
< Ανθεκτικό στις ακτίνες UV

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 18

μήνες
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Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

12003764 Φυσίγγιο 310 ■   Λευκό 12 8711595177429

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Yψήλης ποιότητας ακρυλικό σφραγιστικό ειδικά 
σχεδιασμένο να μπορεί να βαφτεί αμέσως μετά την 
εφαρμογή, χωρίς να έχει προλάβει να στεγνώσει. 
Βασίζεται στην τεχνολογία UCA® με εξαιρετική 
συμβατότητα με χρώματα υδατικής και αλκυδικής  
βάσης. Το DB WET ON WET δεν αποχρωματίζει την 
βαφή και αποτρέπει το κρακελάρισμα παραμένο-
ντας ελαστικό και μετά την ωρίμανση.

Για σφράγιση αρμών που πρέπει να 
βαφτούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
όπως σκάλες, τοίχους, ταβάνια, σοβατε-
πί, περβάζια, ξύλινα και μεταλλικά 
πλαίσια παραθύρων, σκυρόδεμα και 
τοιχοποιία. Επιπλέον το προϊόν είναι 
κατάλληλο για το γέμισμα ρωγμών από 
τρύπες βιδών και καρφιών σε τοίχους 
και σε οροφές από ξύλο, σοβά, γύψο, 
σκυρόδεμα και τούβλα. 

Δεν είναι κατάλληλο για 
συνεχή έκθεση σε νερό, για 
PE, PP, PC, PMMA, PTFE, 
μαλακά πλαστικά, νεοπρένιο 
και ασφαλτικά υποστρώματα.

< Άμεσα βαφόμενο (προτού στεγνώσει)  < Δεν αποχρωματίζει τη βαφή  
< Αποτρέπει τις ρηγματώσεις της βαφής <  Παραμένει εύκαμπτο <  Εύκολο στη χρήση

ΑΜΕΣΑ ΒΑΦΌΜΕΝΌ  
ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ

DB ACRYL WET ON WET

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 12

μήνες
20

 min.

Acryl Wet on Wet
Μοναδικό ακρυλικό σφραγιστικό ειδικά σχεδιασµένο 
για να βάφεται αµέσως µετά την εφαρµογή του  

• Άµεσα βαφόµενο (προτού στεγνώσει) 
• ∆εν αποχρωµατίζει τη βαφή
• Αποτρέπει τις ρηγµατώσεις της βαφής
• Παραµένει εύκαµπτο
• Εύκολο στη χρήση
• Εξοικονοµήστε χρόνο και χρήµα
• Για εσωτερικές εφαρµογές

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ, ΒΑΨΤΕ, ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ
denbraven.gr

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ, ΒΑΨΤΕ, ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ
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ΧΡΏΜΑΤΌΛΌΓΙΌ

Κελεμπέκι 2601 Ιρόκο 9901Δρυς 3501 Καρυδιά 1231 Όξυά 8901Πεύκο 3901 Κερασιά 5601 Μαόνι Σκ. 7801Καρυδιά Σκ. 0301 Βέγκε 2071

ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ ΞΥΛΌΥ
DB ACRYLIC PARQUET-SEAL

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

15531 Φυσίγγιο 310 Κελεμπέκι 2601 12 5205205112137

15532 Φυσίγγιο 310 Πεύκο 3901 12 5205205112144

15533 Φυσίγγιο 310 Δρυς 3501 12 5205205112151

15534 Φυσίγγιο 310 Ιρόκο 9901 12 5205205112168

15535 Φυσίγγιο 310 Κερασιά 5601 12 5205205112175

15536 Φυσίγγιο 310 Καρυδιά 1231 12 5205205112182

15537 Φυσίγγιο 310 Καρυδιά Σκ. 0301 12 5205205112199

15538 Φυσίγγιο 310 Μαόνι Σκ. 7801 12 5205205112205

15539 Φυσίγγιο 310 Οξυά 8901 12 5205205112212

16291 Φυσίγγιο 310 Βέγκε 2071 12 5205205112243

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Εξαιρετικής ποιότητας σφραγιστικό σε αποχρώ-
σεις ξύλου με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά 
την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό 
σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη 
υλικά χωρίς τη χρήση ασταριού. Υψηλή πρόσφυση 
σε τούβλα, τοιχοποιία, ξύλινες επιφάνειες κλπ. 
Μετά την ωρίμανση μπορεί να βαφτεί. Για χρήση 
εσωτερική και εξωτερική.

Για σφράγιση ξύλινων και 
laminate δαπέδων, πλαισίων 
ξύλινων κουφωμάτων, 
σφράγιση μεταξύ σκάλας 
και τοιχοποιίας, σφράγιση 
σε πέργολες, ξύλινες 
κατασκευές κλπ.

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε 
περιοχές με συνεχή διάβρωση από 
το νερό, πολυπροπυλένιο, τεφλόν 
και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν 
βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη 
περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο, 
μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις 
στην επιφάνεια της βαφής.

< Εξαιρετική ποιότητα
< Αποχρώσεις ξύλου
<  Εσωτερικές & εξωτερικές 
      εφαρμογές
< Εύκολο στην εφαρμογή

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 30

μήνες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

12010635 Φυσίγγιο 310 ■   Λευκό 12 5205205111741 

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

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

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

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

ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ 
ΚΑΤΑ ΤΏΝ ΡΏΓΜΏΝ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ 
DB ACRYLIC ANTI-CRACK

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 18

μήνες

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

10082701 Φυσίγγιο 310 ■   Διάφανο 12 8711595009225

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας, 
διάφανο ακρυλικό σφραγιστικό με πρόσθετα 
σιλικόνης. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα 
διάφανο πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό. Πολύ 
καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά χωρίς τη χρή-
ση ασταριού. Δεν διαβρώνει τα μέταλλα. Μπορεί 
να απορροφήσει έως 12,5% κινητικότητα αρμού. 
Διάφανο μετά την ωρίμανση του. Βάφεται με 
πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. 

Για αρμούς κουφωμάτων (αλουμινίου 
και ξύλινων) και τοιχοποιίας. Αρμούς 
μεταξύ εσωτερικών σκαλιών και 
τοίχων, οροφής και τοίχων, σοβατεπί 
και περβάζια. Το DB ACRYL CLEAR 
WT έχει υψηλή πρόσφυση χωρίς 
την χρήση ασταριού σε τσιμέντο, 
τούβλο, βαμμένο ξύλο, ανοδιωμένο 
αλουμίνιο και σκληρό PVC.

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση 
κάτω από το νερό, για PE, PP, 
PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες 
ασφαλτικής βάσης. Μετά από με-
γάλη έκθεση σε νερό η επιφάνεια 
του διάφανου DB ACRYL CLEAR 
WT  μπορεί να κοκκινίσει. Επανέρ-
χεται στη αρχική κατάσταση όταν 
η επιφάνεια στεγνώσει.

< Διάφανο ακρυλικό σφραγιστικό      < Μεγάλη ελαστικότητα      < Δεν διαβρώνει τα μέταλλα      < Για εσωτερικές εφαρμογές

ΔΙΑΦΑΝΌ ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ
DB ACRYL CLEAR WT

ü Άγρια όψη (κάνει αόρατη 
την επιδιόρθωση 

σε τραχιά επιφάνεια)
üΈυκαμπτο
ü Βάφεται

ü Έυκολο στην εφαρμογή.

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 12

μήνες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

1144 Φυσίγγιο 310 ■   Λευκό 12 8711595019583

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

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

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

ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ 
ΜΕ ΑΓΡΙΑ ΌΨΗ

DB STUC-O-SEAL

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

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ
DB POLYFLEX-422

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

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

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00800 Φυσίγγιο 300 ■   Λευκό 12 5205205113196

00801 Φυσίγγιο 300 ■   Γκρι 12 5205205113202

5552 Λουκάνικο 600 ■   Λευκό 12 5205205113066

5558 Λουκάνικο 600 ■   Γκρι 12 5205205113073

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

+5˚C
+40˚C

–30˚C
+70˚C 12

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

Πλάτος X Βάθος 
(a x b) διαστάσεις 
σφράγισης (mm)

4 x 4 5 x 5 8 x 5 8 x 8 10 x 8 10 x 10 12 x 8 12 x 10 15 x 10 15 x 12 15 x 15 18 x 10 18 x 15 20 x 10 20 x 15

Τρέχοντα μέτρα σφράγισης 
ανά φυσίγγιο (300ml) ανάλογα
 με την διάσταση του αρμού (m)

18,8 12,0 7,5 4,7 3,8 3,0 3,1 2,5 2,0 1,7 1,3 1,7 1,1 1,5 1,0

Απαιτούμενη ποσότητα φυσιγγίων  
(300ml) για σφράγιση 100m ανάλογα 

με την διάσταση του αρμού
5 8 13 21 26 32 30 39 48 59 71 59 91 67 100

Τρέχοντα μέτρα σφράγισης
 ανά σαλάμι (600ml) ανάλογα 

με την διάσταση του αρμού (m)
37,5 24,0 15,0 9,3 7,6 6,0 6,4 5,0 4,0 3,3 2,7 3,3 2,1 2,9 1,5

Απαιτούμενη ποσότητα σαλαμιών  
(600ml) για σφράγιση 100m ανάλογα 

με την διάσταση του αρμού
3 4 7 11 13 17 16 20 25 30 37 30 47 35 52

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΑΡΜΌΚΌΛΛΑ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ  
DB TECTANE-452

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Υψηλής ποιότητας, επαγγελματικό, πολυουρε-
θανικό σφραγιστικό μεσαίου μέτρου ελαστι-
κότητας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική 
υγρασία. Το DB TECTANE 452 είναι εύκολο στην 
εφαρμογή με πιστόλι, με εξαιρετική πρόσφυση. 
Συμμορφώνεται με ISO 11600 F 25LM, SNJF 
F25E, FDA, ITT of CAoF.

Για ελαστικές συγκολλήσεις σε εσωτε-
ρικές και εξωτερικές εφαρμογές. Για 
αρμούς σύνδεσης δαπέδων και τοίχων. Σε 
μεταλλικές κατασκευές, σε προκατασκευ-
ασμένα σπίτια, οχήματα, container, ψυγεία, 
αυτοκινούμενα, σκάφη, τροχόσπιτα, τρένα, 
αεροπλάνα. 

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

6729 Φυσίγγιο 300 ■   Μαύρο 12 5205205113011

6728 Φυσίγγιο 300 ■   Λευκό 12 5205205113004

< Μεσαίου μέτρου ελαστικότητας      < Υψηλή μηχανική αντοχή      < Μόνιμα ελαστικό      < Βάφεται

+5˚C
+40˚C

–30˚C
+70˚C 12

μήνες
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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 διαστολής. Δεν βάφεται 
με χρώματα αλκυδικής βάσης. 
Ενδέχεται να κιτρινίσει όταν 
εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη.

 ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ/ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ 
ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ  

DB HYBRIFIX

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

1125 Σωληνάριο 80 ■   Λευκό 25 8711595089784

15156 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 8711595097550

15157 Φυσίγγιο 290 ■   Γκρι 12 8711595097574

12009456 Φυσίγγιο 290 ■   Μαύρο 12 8711595189309

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

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

15155 Φυσίγγιο 290    Υπερδιάφανο 12 8711595097536

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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.

 ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ/ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ 
ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ 

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

< Πολύ ελαστικό      < ISO 11600 F25 LM       < Αντοχή στο θαλασσινό νερό και στον παγετό      < Αντοχή στη γήρανση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες

ΥΒΡΙΔΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ
DB HYBRISEAL FACADE

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού σφραγιστικό υβρίδιο πολυουρεθάνης 
με πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Απαλλαγμένο από 
ισοκυάνια και διαλύτες. Μόνιμα ελαστικό. Ανθεκτικό 
στην υγρασία, τις ακραίες καιρικές συνθήκες και την 
υπεριώδη ακτινοβολία. Γρήγορο και άοσμο στέγνωμα. 
Μετά την ωρίμανση βάφεται με κατάλληλα χρώματα 
διασποράς (μη ρητινούχα). Συμμορφώνεται με ISO 
11600 F-25LM, SNJF F 25 E, DIN 18540 F, DIN 4102-1 
fire resistance, FDA specification, UBATC-BUTGB.

Για συγκόλληση και στεγανοποίηση στον τομέα 
των κατασκευών και της βιομηχανίας. Για αρμούς 
μεταξύ ξύλου, μετάλλου, αλουμινίου και PVC, 
καθώς και των περισσοτέρων συνδυασμών τους. 
Για ρωγμές σε σκυρόδεμα, πέτρινους τοίχους, 
μπετόν, τοιχοποιία. Για σφράγιση αρμών στη 
βιομηχανία και σε προκατασκευασμένα κτίρια. 
Για συγκόλληση σε στηθαία, περβάζια, πλακάκια, 
μεταλλικές κατασκευές και επισκευές.

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

5401306 Φυσίγγιο 300 ■   Λευκό 12 5205205113356

5401319 Φυσίγγιο 300 ■   Γκρι 12 5205205113363

5401019 Λουκάνικο 600 ■   Γκρι 12 5205205113059

5401006 Λουκάνικο 600 ■   Λευκό 12 5205205113080

+5˚C
+35˚C

–30˚C
+80˚C 12

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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ü'Αμεση αρχική συγκράτηση

üΥψηλή τελική συγκόλληση

üΠολυχρηστικό

ü Αμεση αρχική συγκράτηση   üΥψηλή τελική συγκόλληση   üΠολυχρηστικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού υβριδικό συ-
γκολλητικό, άμεσης συγκράτησης 
και υψηλής ποιότητας. Λόγω της 
ισχυρής και άμεσης συγκράτησης 
η στήριξη των υλικών κατά την 
εφαρμογή δεν είναι απαραίτητη. 
Είναι άοσμο, δεν περιέχει ισοκυα-
νικά, σιλικόνες και διαλύτες.

Για συγκόλληση διαφόρων υλικών στην οικοδομή και 
την βιομηχανία. Κατάλληλο για πορσελάνη, βαμμένο 
μέταλλο, εποξικά και πολυεστερικά πάνελ, πολυστερίνη, 
σκληρό PVC, πολυκαρμπονικά, πάνελ πολυουρεθάνης, 
ανοξείδωτο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, χαλκό, γαλβανιζέ 
επιφάνειες, ξύλο και πάνελ  HPL.
Προσοχή: Συστήνεται η εφαρμογή του  με ενισχυμένο 
πιστόλι σιλικόνης (δύναμη σκανδάλης 12/1).

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω 
από το νερό, για PE, PP, PTFE 
και επιφάνειες ασφαλτικής 
βάσης. Ακατάλληλο για 
αρμούς διαστολής. Δεν 
βάφεται με χρώματα 
αλκυδικής βάσης. Δεν αντέχει 
στην ηλιακή ακτινοβολία. 

< Εξαιρετική αρχική συγκράτηση      < Υψηλή τελική συγκόλληση      < Πολυχρηστικό      
< Άοσμο, ουδέτερο      < Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

13430 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 8711595080026

ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΒΙΌΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ
DB HIGH-TACK

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ ΚΑΘΡΕΠΤΏΝ 
ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
DB MIRRORFIX-MS

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ

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
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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 ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
 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.

ΜΌΝΤΑΖΌΚΌΛΛΑ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ 
ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ  

DB MONTAGEFIX-W

+5˚C
+40˚C

–15˚C
+75˚C 12

μήνες

ΜΌΝΤΑΖΌΚΌΛΛΑ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ 
ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 

DB MONTAGEFIX-PU
ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ

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

ΜΌΝΤΑΖΌΚΌΛΛΑ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ 
ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ ΒΑΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΌΥ

DB MONTAGEFIX-Ν

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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      < Γεμίζει κενά      < Εφαρμόζεται σε λείες και πορώδεις επιφάνειες      
< 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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Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

51930 Φυσίγγιο 290    Διάφανο 12 8595100150097

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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.

ΙΣΧΥΡΌ ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΌ ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ
DB ΜΑΜUT GLUE CRYSTAL

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

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

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

51940 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 8595100159137

12010941 Pressure pack 100 ■   Λευκό 9 5205205119235

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

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ/ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ 
ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ  
DB MAMUT GLUE MULTI

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

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

Για εφαρμογές  στον κλάδο των οικοδομικών και 
τεχνικών έργων, στο σπίτι ή τον κήπο. Ενδείκνυται 
για 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. 

ΙΣΧΥΡΌ ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ 
ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ  
DB MAMUT GLUE

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

51262 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 8595100149633

35003 Σωληνάριο 25 ■   Λευκό 25 5205205119198

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

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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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

< Υπερδιάφανο     < Όυδέτερος μηχανισμός ωρίμανσης, σχεδόν άοσμο     < Μεγάλη αντοχή, μόνιμα ελαστικό
< Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι σε διάφορες επιφάνειες ακόμα και υγρές
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ΚΌΛΛΑ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΔΙΑΒΡΌΧΗ D4  
DB WOODFIX PU D4 

< Γρήγορη ωρίμανση      
< Υψηλή εφελκυστική αντοχή     
< Αντοχή στην υγρασία

Κωδικός Συσκευασία (gr ) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

200145 Μπιμπερό 500 ■   Μελί 12 5205205670149

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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. Ωριμάζει 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.

+5˚C
+30˚C

ΞΥΛΌΚΌΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΏΣ  
DB WOODFIX D2

+10˚C
+30˚C 12

μήνες

+5˚C
+30˚C 12

μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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

ΞΥΛΌΚΌΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΏΣ ΑΔΙΑΒΡΌΧΗ  
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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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%.

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.

12
μήνες

-30˚C
+100˚C
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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.

ΚΥΑΝΌΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΌΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ  
DB SUPER ADHESIVE 

< 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

ΚΥΑΝΌΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΌΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ  
DB SUPER GLUE

+5˚C
+30˚C 20

 min.
18
μήνες

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.

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      
     

üΙσχυρή συγκόλληση     

üΏριμάζει σε δευτερόλεπτα    

üΔιάφανη
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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 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.

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

ΕΠΌΞΙΚΗ ΚΌΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΏΝ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ
DB ΕΡOFIX UNIVERSAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ

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

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     
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ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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.

ΒΕΝΖΙΝΌΚΌΛΛΑ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ  
DB CONTACT ADHESIVE ΝΌ 110

< 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

üΙσχυρή συγκόλληση     

üΣύνθεση χωρίς τολουόλη    

üΓρήγορη ωρίμανση
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ΑΦΡΌΣ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ Β3  
DB PU HAND-FOAM STARFOAM B3

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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 
κουφώματα, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχω-
ριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές 
τοιχοποιίας, 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, πολυστυρέ-
νιο, άκαμπτο αφρό PU και uPVC. 
ΠΡΌΣΌΧΗ: Ό 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

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 ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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. 
ΠΡΌΣΌΧΗ: Ό 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.

ΑΦΡΌΣ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΌΣ 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

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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. Ωριμάζει 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. Ιδιαίτερα κατάλληλος 
για τη σύνδεση μεταξύ τούβλων και τοιχοποιίας. Ό αφρός κάνει 
ελεγχόμενη διόγκωση και έχει περισσότερη απόδοση από τους 
κοινούς αφρούς. Το μπουκάλι δουλεύεται σε όλες τις θέσεις.
ΠΡΌΣΌΧΗ: Ό 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. 

 ΑΦΡΌΣ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΌΣ 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

ΑΦΡΌΣ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΌΛΙΌΥ 
B3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΌΓΚΏΣΗΣ
DB PU GUN-FOAM STARFOAM B3

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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. 
ΠΡΌΣΌΧΗ: Ό 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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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.
ΠΡΌΣΌΧΗ: Ό 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. 

ΑΦΡΌΣ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ 
ΠΙΣΤΌΛΙΌΥ B3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΌΓΚΏΣΗΣ

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. 
Ιδανικός 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
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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 ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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. Ωριμάζει 
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. Ιδιαίτερα κατάλληλος 
για τη σύνδεση μεταξύ τούβλων και τοιχοποιίας. Ό αφρός κάνει 
ελεγχόμενη διόγκωση και έχει περισσότερη απόδοση από τους 
κοινούς αφρούς. Το μπουκάλι δουλεύεται σε όλες τις θέσεις.
ΠΡΌΣΌΧΗ: Ό 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. 

ΑΦΡΌΣ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΌΛΙΌΥ 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 ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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. Ιδανικός 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.
ΠΡΌΣΌΧΗ: Ό 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. 

ΑΦΡΌΣ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΌΛΙΌΥ 
B2 ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΔΙΌΓΚΏΣΗΣ 
DB PU GUN-FOAM B2

+10˚C
+35˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ

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.
ΠΡΌΣΌΧΗ: Ό 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. 

ΑΦΡΌΣ ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗΣ 
ΗΧΌ-ΑΠΌΡΡΌΦΗΤΙΚΏΝ ΠΑΝΕΛ 
DB PU ACOUSTIC ADHESIVE HH

+5˚C
+35˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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üΤαχύτερη και  
καθαρότερη εφαρμογή
üΕξαιρετική συγκόλληση 
σε ποικίλες επιφάνειες
üΕξοικονόμηση χρόνου 

και χρήματος

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

07879 Φιάλη 750 ■  Κρεμ 12 8711595136785 

<  Ταχύτερη και καθαρότερη εφαρμογή
<  Εφαρμογή σε πολλές επιφάνειες

<  Δυνατή συγκόλληση, εφελκυστική αντοχή μετά από 24 ώρες > 7 N/mm2

<  Απλή, μοντέρνα και φιλική στον χρήστη εφαρμογή

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Υψηλής ποιότητας αφρός πολυουρεθάνης για 
συγκόλληση διαφόρων δομικών στοιχείων όπως 
γυψοσανίδα, σκυρόδεμα, πορομπετόν κλπ. Ό 
Zwaluw  PU Stone Adhesive χρησιμοποιείται για 
γρήγορες και καθαρές συγκολλήσεις. Γρήγορη 
εφαρμογή χωρίς να απαιτείται παροχή νερού ή 
ηλεκτρικού ρεύματος.

Για συγκόλληση διαφόρων δομικών στοι-
χείων εσωτερικών τοίχων. Κατάλληλος για  
εσωτερικούς τοίχους από γυψοσανίδα, 
σκυρόδεμα, πορομπετόν, τούβλα κλπ. 
Επίσης έχει πολύ καλή πρόσφυση σε ξύλο.
ΠΡΌΣΌΧΗ: Ό αφρός αποθηκεύεται και 
μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Δεν συνιστάται για χρήση 
κάτω από το νερό και για αρ-
μούς. Η επιφάνεια του αφρού 
θα πρέπει να προστατεύεται 
από την ηλιακή ακτινοβο-
λία. Μόνο για εσωτερικές 
εφαρμογές.

ΑΦΡΌΣ ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗΣ ΠΌΡΌΜΠΕΤΌΝ  
DB PU STONE ADHESIVE GG

+10˚C
+35˚C

–20˚C
+85˚C 18

μήνες

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΦΡΕΣΚΌΥ ΑΦΡΌΥ 
DB UNIVERSAL PU CLEANER

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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. Ό 
στεγνός αφρός μπορεί να καθαριστεί 
μόνο με μηχανικά μέσα και DB PUR 
REMOVER.

< Ισχυρή 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

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

<  Μεγάλη καλυπτικότητα
<  Χαμηλότερο κόστος μεταφοράς     
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ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ελαφρύς ακρυλικός στόκος έτοιμος προς χρήση, για 
επισκευές ρωγμών, μεγάλων οπών, στατικών αρμών κλπ. 
Μηδενική συρρίκνωση. Ελαφρά ελαστικότητα. Δυνατότητα 
πλήρωσης/κάλυψης μεγάλων κενών έως και 5cm. Είναι 
ταχυστέγνωτος, τρίβεται εύκολα και βάφεται με πλαστικά και 
ακρυλικά χρώματα χωρίς ρίσκο ρηγμάτωσης της επιφάνειας.

Για γρήγορη και εύκολη επισκευή 
μεγάλων ρωγμών, οπών, ανοιγμάτων 
σε τοίχους, γυψοσανίδες, 
τσιμεντοσανίδες, ξύλα, σοβάδες κλπ.

Δε συνιστάται για 
εξωτερική χρήση 
ή για σημεία με 
παρατεταμένη υγρασία.

ΕΛΑΦΡΥΣ ΑΚΡΥΛΙΚΌΣ ΣΤΌΚΌΣ 
DB QUALY FILL

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

18941 Δοχείο 500 ■   Λευκός 12 5205205116104

18967 Δοχείο 5 lt ■   Λευκός 1 5205205116111

< Δεν συρρικνώνεται     < Καλύπτει μεγάλα κενά με μία στρώση      < Δεν ρηγματώνει την επιφάνεια της βαφής      < Μικρό βάρος

+5˚C
+30˚C 12

μήνες

ΞΥΛΌΣΤΌΚΌΣ ΝΕΡΌΥ
DB WOOD-PUTTY 

< Πολλές αποχρώσεις ξύλου
< Μετά την ωρίμανση βάφεται
< Εύκολο στην χρήση

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ακρυλικός ξυλόστοκος νερού για επιδιόρθωση χτυπημάτων, 
ρωγμών, ατελειών και οπών ξύλινων επιφανειών. Μπορεί να 
εφαρμοστεί σε πολλαπλές στρώσεις. Μετά την ωρίμανση 
γυαλοχαρτάρεται, τρυπιέται, πριονίζεται, λιμάρεται. 
Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.

Για επισκευές και  επιδιορθώσεις 
ξύλινων επιφανειών που έχουν 
σκασίματα, τρύπες, ρωγμές, 
χτυπήματα κλπ.

Δε συνιστάται για 
εξωτερική χρήση ή για 
σημεία με παρατεταμένη 
υγρασία.

Κωδικός Συσκευασία (gr) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

101 Δοχείο 200 Μαόνι Ανοιχτό 12 5205205610015

102 Δοχείο 200 Μαόνι Σκούρο 12 5205205610022

103 Δοχείο 200 Καρυδιά Ανοιχτή 12 5205205610039

104 Δοχείο 200 Καρυδιά Μέτρια 12 5205205610046

105 Δοχείο 200 Καρυδιά Σκούρη 12 5205205610053

106 Δοχείο 200 Πεύκο 12 5205205610060

107 Δοχείο 200 Κελεμπέκι 12 5205205610077

108 Δοχείο 200 Όρεγκον 12 5205205610084

109 Δοχείο 200 Δρυς 12 5205205610091

110 Δοχείο 200 Φυσικό 12 5205205610107

111 Δοχείο 200 Οξυά 12 5205205610114

112 Δοχείο 200 Λευκό 12 5205205610121

113 Δοχείο 200 Μαύρο 12 5205205610138

114 Δοχείο 200 Γκρι 12 5205205610145

115 Δοχείο 200 Δρυς Σκούρο 12 5205205610152

116 Δοχείο 200 Τικ 12 5205205610169

117 Δοχείο 200 Κερασιά Σκούρη 12 5205205610176

118 Δοχείο 200 Κερασιά Ανοιχτή 12 5205205610183

119 Δοχείο 200 Wenge 12 5205205610190

+5˚C
+30˚C 24

μήνες



INTERIOR FINISHING / ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ 1.25

 www.denbraven.gr

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

ΕΤΌΙΜΌ ΚΌΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΣΤΑΤΙΚΏΝ ΑΡΜΏΝ 

DB JOINT FIX

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

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

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

8221 Φυσίγγιο 310 ■   Γκρι Τσιμέντου 12 8711595112192

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

+5˚C
+40˚C 12

μήνες

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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ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΜΌΥΧΛΑΣ
DB ANTIMOULD

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

57615 Dispenser 500 - 12 5205205119204

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Μυκητοκτόνο και απολυμαντικό έτοιμο προς χρήση. 
Καθαρίζει και προλαμβάνει από τους νηματοειδείς 
μύκητες, ζυμομύκητες, λειχήνες και βακτηρίδια. 
Καταπολέμηση της μούχλας χωρίς βαρέα μέταλλα και 
οργανικούς διαλύτες. 

Για την εξάλειψη ή την αποτροπή δημιουργίας μούχλας από τους 
τοίχους, γύρω από νεροχύτες, μπανιέρες, κουζίνες, ταβάνια, αρμούς 
πλακιδίων, πόρτες και παράθυρα. Για την αποκατάσταση και την προλη-
πτική προστασία σε στέγες, προσόψεις, τοίχους, πεζοδρόμια, μάντρες 
κήπων, τάφους, αγάλματα, κλπ.

< Προστασία από την μούχλα
< Γρήγορη απόδοση

< Χωρίς βαρέα μέταλλα και διαλύτες
< Έτοιμο προς χρήση

+5˚C
+30˚C 20

 min.
12
μήνες

ΥΓΡΌ ΔΙΑΜΌΡΦΏΣΗΣ 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 < Όυδέτερο

+5˚C
+40˚C 20

 min.
24
μήνες

ü Έτοιμο προς χρήση
ü Όυδέτερο

ü Βιοδιασπώμενο 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Ανταλλακτικοί κρύσταλλοι για συλλέκτες υγρασίας. Σε ειδική  
συσκευασία για την αποφυγή απωλειών κατά την αντικατάσταση 
τους στην συσκευή. Εύκολη εφαρμογή χωρίς προβλήματα.

Για μπάνια, κουζίνες, υπόγειους χώρους, αποθήκες, υπόσκαφα 
σπίτια, δωμάτια χωρίς επαρκή αερισμό, κελάρια, ντουλάπες 
κλπ. Κατάλληλο και για σκάφη, αυτοκινούμενα και φορτηγά.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΌ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 
ABSODRY SPARE PART

Κωδικός (gr) τεμ ΕΑΝ-13

A202 450 12 7350009530019

A206 1000 6 7350009530071

< Εύκολο στην χρήση        < Δεν λερώνει

ΣΜΑΛΤΌ ΕΠΙΔΙΌΡΘΏΣΗΣ ΧΤΥΠΗΜΑΤΏΝ
DB SMALTO REPAIR

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

5193 Μπουκαλάκι 20 ■   Λευκό 12 5205205550038

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Σμάλτο ακρυλικής βάσης για την επιδιόρθωση χτυπημάτων σε οικιακές 
συσκευές, κεραμικά πλακάκια και επισμαλτομένες επιφάνειες. Διαθέτει 
πινελάκι για ακριβή εφαρμογή και είναι εύχρηστο. Δεν επηρεάζεται από 
τα καθαριστικά και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου.

Για επιδιορθώσεις χτυπημάτων σε 
ψυγεία, πλυντήρια, μπάνια, νιπτήρες, 
χτυπήματα σε κεραμικά πλακάκια κλπ.

< Εύκολο στην εφαρμογή     < Δεν κιτρινίζει < Γρήγορη ωρίμανση

20
 min.

24
μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Συλλέκτης υγρασίας κρυστάλλων για χώρους χωρίς επαρκή αερισμό. Ενεργεί 
αυτόματα όταν η υγρασία περιβάλλοντος ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια, εξασφα-
λίζοντας χώρους χωρίς υγρασίες, άσχημες μυρωδιές, μούχλα κλπ. Κατάλλη-
λος για κάθε σπίτι, επαγγελματικό χώρο, σκάφη κλπ.

Για μπάνια, κουζίνες, υπόγειους χώρους, απο-
θήκες, υπόσκαφα σπίτια, δωμάτια χωρίς επαρκή 
αερισμό, κελάρια, ντουλάπες κλπ. Κατάλληλο και 
για σκάφη, αυτοκινούμενα και φορτηγά.

 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 
ABSODRY

Κωδικός (gr) τεμ ΕΑΝ-13

A211 450 8 7350009530354 

A207 1000 6 7350009530064

< Εύκολο στην χρήση        < Ενεργεί αυτόματα        < Προστατεύει από την υγρασία

20
 min.

20
 min.

ü Έτοιμο προς χρήση
ü Όυδέτερο

ü Βιοδιασπώμενο 
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ΑΚΡΌΦΥΣΙΌ ΛΑΒΥΡΙΝΘΌΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ 
ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΌ ΒΥΣΜΑ 
DB CHEMICAL ANCHOR NOSSLE

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Ανταλλακτική μύτη-λαβύρινθος ανάμειξης 
για τα χημικά βύσματα POLYESTER και VINYLESTER.

Για συνδυαστική χρήση με τα χημικά 
βύσματα της Den Braven.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

204045 ΣΕΤ 3 ΤΜΧ - - - 8595100126788

Τοποθετήστε το ακροφύσιο ανάμι-
ξης στο πιστόλι και πιέστε έως το 
μείγμα να γίνει ομοιόμορφο γκρι.

Γεμίστε το πλαστικό πλέγμα 
με το υλικό και κλείστε το καπάκι.

Τοποθετήστε το μπουλόνι στην 
τρύπα με δεξιόστροφη κίνηση.

Σφίξτε το μπουλόνι μόνο όταν 
το υλικό έχει ωριμάσει. 
Δείτε τον πίνακα ωρίμανσης.

765 8

ΕΦΑΡΜΌΓΗ ΣΕ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΔΌΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Τρυπήστε με το ανάλογο τρυπάνι. Φυσήξτε με την ειδική τρόμπα 
καθαρισμού για να απομακρύνετε 
σκόνες και σωματίδια.

Χρησιμοποιήστε την ειδική βούρτσα 
καθαρισμού για να απομακρύνετε 
μπλοκαρισμένα σωματίδια.

Τοποθετήστε με κυκλική κίνηση 
το πλαστικό πλέγμα για το 
χημικό βύσμα.

4321

ΧΗΜΙΚΌ ΒΥΣΜΑ ΠΌΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
DB POLYESTER CHEMICAL ANCHOR

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

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

204039 Φυσίγγιο 300 - 12 5205205119020

< Πιστοποιημένο με Ευρωπαικό σύστημα ETAG 001  
< Πολυεστερικής βάσης  

< Χωρίς στυρένιο  
< Επαγγελματικών προδιαγραφών

+5˚C
+40˚C 20

 min.
12
μήνες
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ΕΦΑΡΜΌΓΗ ΣΕ ΣΥΜΠΑΓΗ ΔΌΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Τρυπήστε με το ανάλογο τρυπάνι. Φυσήξτε με την ειδική τρόμπα 
καθαρισμού για να απομακρύνετε 
σκόνες και σωματίδια.

Χρησιμοποιήστε την ειδική βούρτσα 
καθαρισμού για να απομακρύνετε 
μπλοκαρισμένα σωματίδια.

Φυσήξτε μια τελευταία φορά 
για τυχόν υπολείμματα.

4321

Τοποθετήστε το ακροφύσιο ανάμι-
ξης στο πιστόλι και πιέστε έως το 
μείγμα να γίνει ομοιόμορφο γκρι.

Γεμίστε το 1/4 έως 1/3 της τρύπας 
με το υλικό.

Τοποθετήστε με δεξιόστροφη 
κίνηση την ντίζα ή την ράβδο 
στην τρύπα.

Το μπουλόνι μπορεί να βιδωθεί 
εφόσον το υλικό έχει ωριμάσει. 
Δείτε τον πίνακα ωρίμανσης.

8765

ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΌ ΒΥΣΜΑ
DB CHEMICAL ANCHOR GRID

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

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

Κωδικός Συσκευασία (mm) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

204043 ΣΕΤ 5ΤΜΧ 85 - - 5205205119051

204044 ΣΕΤ 5ΤΜΧ 130 - - 5205205119068

ΧΗΜΙΚΌ ΒΥΣΜΑ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
DB VINYLESTER CHEMICAL ANCHOR

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

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

204040 Φυσίγγιο 300 - 12 5205205119006

< Πιστοποιημένο με Ευρωπαικό σύστημα ETAG 001  
< Βινυλεστερικής βάσης  

< Χωρίς στυρένιο  
< Επαγγελματικών προδιαγραφών

+5˚C
+40˚C 20

 min.
12
μήνες
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ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΌΛΌΥΣ 
ΤΌΥΣ ΤΥΠΌΥΣ ΔΌΜΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ

ΠΙΣΤΌΠΌΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΌ ΕΥΡΏΠΑΪΚΌ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ETAG 001 

ΕΦΑΡΜΌΖΌΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΌΛΙ ΣΙΛΙΚΌΝΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΏΣΗΣ 
ΧΏΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΌ



ŁAZIENKA

GLAZING & WINDOWS /
ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
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ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΓΙΑ ΕΝΥΔΡΕΙΑ 
& ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
DB AQUA SILICONE

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

15936 Φυσίγγιο 280 ■   Διάφανη 12 5205205111277

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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

ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΓΙΑ ΥΑΛΌΠΙΝΑΚΕΣ 
DB SILICONE BB

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

2226 Φυσίγγιο 310 ■   Διάφανη 12 8711595008242

2441 Φυσίγγιο 310 ■   Λευκή 12 8711595008259

2583 Φυσίγγιο 310 ■   Μαύρη 12 8711595009256

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Όξινη σιλικόνη εξαιρετικών προδιαγραφών 
και χαμηλού μέτρου ελαστικότητας. Ειδικευ-
μένη για κτιριακούς αρμούς και υαλοπίνακες. 
Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση,  την ηλιακή 
ακτινοβολία, τις ρηγματώσεις, το νερό, την 
υγρασία. Μετά την εφαρμογή της ωριμάζει με 
την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία 
μόνιμη ελαστική σφράγιση. Συμμορφώνεται 
με ISO 11600 F&G 20-LM. Για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση. 

Για συστήματα υαλοπινάκων, μεταλλικών 
και γυάλινων κατασκευών, κουφωμάτων, 
τροχόσπιτων, σκαφών κλπ. Πολύ υψηλή 
πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά 
πλακίδια, πορσελάνη, πολυεστέρα, 
ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, 
φινιρισμένο ξύλο, καθώς και σε βαμμένες 
και βερνικωμένες επιφάνειες χωρίς τη 
χρήση ασταριού. Σε πορώδεις επιφάνειες 
συνιστάται αστάρι ZWALUW PRIMER 250.

Δεν συνιστάται για PMMA, PE, 
PP, PC, PTFE, υλικά ασφαλτι-
κής βάσης και επιφάνειες που 
περιέχουν κερί ή ίχνη παραφίνης, 
καθώς και για εφαρμογές σε 
τσιμέντο, μάρμαρο, μόλυβδο, 
χαλκό, γαλβανισμένες επιφάνειες 
και ενυδρεία.

+5˚C
+40˚C

–50˚C
+180˚C 24

μήνες

+5˚C
+40˚C

–50˚C
+180˚C 12

μήνες

ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΓΕΝΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ
DB SILICONE-1001 U

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

4369 Φυσίγγιο 280 ■   Διάφανη 25 8711595011419

4391 Φυσίγγιο 280 ■   Λευκή 25 8711595011426

4430 Φυσίγγιο 280 ■   Μαύρη 25 8711595022668

4356 Φυσίγγιο 280 ■   Καφέ 25 8711595028837

4336 Φυσίγγιο 280 ■   Γκρι 25 8711595028813

8471 Λουκάνικο 550 ■   Διάφανη 12 8711595048149

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Όξινη σιλικόνη υψηλών 
προδιαγραφών με μεγάλη 
ελαστικότητα. Αντοχή στις 
υπεριώδεις ακτίνες, τις 
ρηγματώσεις, το νερό, την 
υγρασία. Για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση.

Για αρμολόγηση σε λείες επιφάνειες. Ενδείκνυται στον κατα-
σκευαστικό τομέα, αλλά και για οικιακή χρήση. Πολύ υψηλή 
πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, 
πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, φινιρισμένο ξύλο, 
καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες χωρίς τη 
χρήση ασταριού. Εφαρμόζεται σε συστήματα γυαλιού, μεταλλι-
κών κατασκευών, κουφωμάτων, τροχόσπιτων, σκαφών κλπ.

Δεν συνιστάται για PE, PP, PTFE, 
PC, PMMA, υλικά ασφαλτικής 
βάσης καθώς και για εφαρμογές 
σε τσιμέντο, μάρμαρο, μόλυ-
βδο, χαλκό, και γαλβανισμένες 
επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη 
για ενυδρεία.

<  Υψηλή μηχανική απόδοση
< 100% αδιάβροχη
<  Εσωτερική & εξωτερική χρήση
< Αντοχή στις ακτίνες UV

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+120˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

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

DB SILICONE NEUTRASIL-1001 U

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

10469501 Φυσίγγιο 310 ■   Διάφανη 12 8711595031080 

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

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

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

< Σιλικόνη πολλαπλών εφαρμογών
< Άοσμη 
< Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες

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

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+120˚C 12

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
DB SILICONE STARSEAL

< Σφραγίζει - μονώνει      < Για οικοδομικές εφαρμογές      < Εσωτερική & εξωτερική Χρήση      < Αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

7550 Φυσίγγιο 260 ■   Διάφανη 25 5205205662120

7551 Φυσίγγιο 260 ■   Λευκή 25 5205205662137

7554 Φυσίγγιο 260 ■   Μαύρη 25 5205205662168

7552 Φυσίγγιο 260 ■   Καφέ 25 5205205662144

7553 Φυσίγγιο 260 ■   Γκρι 25 5205205662151

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Όξινη σιλικόνη με πολύ μεγάλη 
ελαστικότητα. Αντοχή στις υπερι-
ώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, 
το νερό, την υγρασία.  Εμπλουτι-
σμένη με πρόσθετα μυκητοκτόνα 
για αντίσταση στην ανάπτυξη 
της μούχλας. Για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση.

Για αρμολόγηση σε μη πορώδεις επιφάνειες, στον 
κατασκευαστικό τομέα και για οικιακή χρήση. Υψηλή 
πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσε-
λάνη, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, φινι-
ρισμένο ξύλο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες 
επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Εφαρμόζεται σε 
συστήματα γυαλιού, μεταλλικών κατασκευών, κουφωμά-
των, τροχόσπιτων κλπ.

Δεν συνιστάται για   
PE, PP, PTFE, PC, PMMA, 
υλικά ασφαλτικής βάσης, 
καθώς και για εφαρμογές σε 
τσιμέντο, μάρμαρο, μόλυβδο, 
χαλκό, και γαλβανισμένες επι-
φάνειες. Δεν είναι κατάλληλη 
για ενυδρεία.

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+120˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

15161 Φυσίγγιο 280 ■   Διάφανη 12 8711595097659

15162 Φυσίγγιο 280 ■   Λευκή 12 8711595097673 

2746 Λουκάνικο 600 ■   Διάφανη 12 8711595039062

2727 Λουκάνικο 600 ■   Λευκή 12 8711595039079

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ουδέτερη, αντιμουχλική, άοσμη σιλικόνη εξαιρετικής ποιότη-
τας με διαρκή ελαστικότητα. Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές 
επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις 
ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το χλωριωμένο νερό, την υγρασία. 
Με αστάρι ZWALUW U12 γίνεται κατάλληλη για μόνιμη εμβά-
πτιση στο νερό. Δε συρρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες 
επιφάνειες. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πιστοποίηση 
για εφαρμογές σε χώρους παρασκευής τροφίμων.

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

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

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

ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΌΥΔΕΤΕΡΗ 
ΑΝΤΙΜΌΥΧΛΙΚΗ

DB SILICONE-NO

+5˚C
+40˚C

–50˚C
+120˚C 12

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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ΧΡΏΜΑΤΙΣΤΗ ΌΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΌΝΗ
ΣΕ ΑΠΌΧΡΏΣΕΙΣ RAL
DB SILICONE COLOURS

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

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

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

<  Μεγάλη ποικιλία έτοιμων  
αποχρώσεων      

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

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+120˚C 12

μήνες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

12009863Α Σετ 310 1002 2 5205205002995

12009511Α Σετ 310 1015 2 5205205003176

12009880Α Σετ 310 3007 2 5205205003121

12009950Α Σετ 310 3020 2 5205205003145

12009879Α Σετ 310 5010 2 5205205003138

12009866Α Σετ 310 5011 2 5205205003008

12009510Α Σετ 310 6005 2 5205205003183

12009949Α Σετ 310 6009 2 5205205003152

12009869Α Σετ 310 7006 2 5205205003015

12009506Α Σετ 310 7011 2 5205205003220

12009861Α Σετ 310 7012 2 5205205003022

12009864Α Σετ 310 7015 2 5205205003039

12009508Α Σετ 310 7016 2 5205205003206

12009870Α Σετ 310 7021 2 5205205003046

12009873Α Σετ 310 7032 2 5205205003053

12009507Α Σετ 310 7035 2 5205205003213

12009871Α Σετ 310 7039 2 5205205003060

12009951Α Σετ 310 8003 2 5205205003169

12009509Α Σετ 310 8007 2 5205205003190

12009867Α Σετ 310 8014 2 5205205003077

12009862Α Σετ 310 8017 2 5205205003084

12009505Α Σετ 310 9001 2 5205205003237

12009865Α Σετ 310 9003 2 5205205003091

12009868Α Σετ 310 9006 2 5205205003107

12009872Α Σετ 310 9007 2 5205205003114

12009504Α Σετ 310 9010 2 5205205003244

12009503Α Σετ 310 TRAN.GREY 2 5205205003251

ΧΡ
Ώ

Μ
ΑΤ

ΌΛ
ΌΓ

ΙΌ
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ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ 
ΜΕ ΑΝΤΌΧΗ ΣΤΗΝ ΒΡΌΧΗ

DB ACRYLIC EXTERIOR

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

12010443 Φυσίγγιο 310 ■   Λευκό 12 5205205111703

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού ακρυλικό σφραγιστικό εξαιρετικής 
ποιότητας με αντοχή στην βροχή σε σύντομο χρονικό 
διάστημα μετά την εφαρμογή του. Μετά την ωρίμανση το 
υλικό σχηματίζει μια μαλακή πλαστο-ελαστική σφράγιση. 
Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Διαθέτει 
πιστοποιητικά: ISO 11600 F 12,5P, SNJF FACADE 12,5P. 
Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Για σφραγίσεις ρηγματώσεων 
τοιχοποιίας,  γυψοσανίδας, 
χωρισμάτων, κενών μεταξύ 
σοβατεπί, οικοδομικών αρμών 
μεταξύ πλαισίων παραθύρων 
και τοιχοποιίας κλπ.

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση 
κάτω από το νερό, για PE, PP, 
PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες 
ασφαλτικής βάσης. Όταν βάφεται 
με χρώματα που περιέχουν πολλά 
στερεά κατά όγκο μπορεί να ρηγμα-
τώσει η επιφάνεια τους.

< Αντοχή στην βροχή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή  < Εύκολο στην εφαρμογή   
< Δεν διαβρώνει τα μέταλλα   < Βάφεται

ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ 
ΓΕΝΙΚΏΝ EΦΑΡΜΌΓΏΝ

DB ACRYLIC-1001 D

<  Βάφεται
< Εσωτερικές & εξωτερικές  
      εφαρμογές
<  Εξαιρετική πρόσφυση
< Ανθεκτικό στις ακτίνες UV

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

10698111 Φυσίγγιο 280 ■   Λευκό 25 5205205112328

12002477 Φυσίγγιο 280 ■   Γκρι 25 5205205112335

12002497 Φυσίγγιο 280 ■   Καφέ 25 5205205112342

11778002 Λουκάνικο 400 ■   Λευκό 12 5205205112359

12003321 Λουκάνικο 600 ■   Λευκό 12 8711595171595 

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού σφραγιστικό υψηλής ποιό-
τητας με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την 
ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό 
σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πο-
ρώδη υλικά. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά 
χρώματα. Μπορεί να απορροφήσει έως 7,5% 
κινητικότητα αρμού. Πιστοποιητικό CE 7,5 P.

Για σφραγίσεις ρηγματώσε-
ων τοιχοποιίας, γυψοσα-
νίδας, χωρισμάτων, κενών 
μεταξύ σοβατεπί, οικοδομι-
κών αρμών μεταξύ πλαισίων 
παραθύρων και τοιχοποιίας 
κλπ.

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές 
με συνεχή διάβρωση από το νερό, σε 
πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν  και 
ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν βαφτεί με 
χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα 
σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει 
ρηγματώσεις στην επιφάνεια της βαφής.

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 18

μήνες

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 20

 min.
18
μήνες

ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ 
ΚΑΤΑ ΤΏΝ ΡΏΓΜΏΝ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ 

DB ACRYLIC ANTI-CRACK

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

12010635 Φυσίγγιο 310 ■   Λευκό 12 5205205111741 

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

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

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

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

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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ΧΡΏΜΑΤΌΛΌΓΙΌ

Κελεμπέκι 2601 Ιρόκο 9901Δρυς 3501 Καρυδιά 1231 Όξυά 8901Πεύκο 3901 Κερασιά 5601 Μαόνι Σκ. 7801Καρυδιά Σκ. 0301 Βέγκε 2071

ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ ΞΥΛΌΥ
DB ACRYLIC PARQUET-SEAL

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

15531 Φυσίγγιο 310 Κελεμπέκι 2601 12 5205205112137

15532 Φυσίγγιο 310 Πεύκο 3901 12 5205205112144

15533 Φυσίγγιο 310 Δρυς 3501 12 5205205112151

15534 Φυσίγγιο 310 Ιρόκο 9901 12 5205205112168

15535 Φυσίγγιο 310 Κερασιά 5601 12 5205205112175

15536 Φυσίγγιο 310 Καρυδιά 1231 12 5205205112182

15537 Φυσίγγιο 310 Καρυδιά Σκ. 0301 12 5205205112199

15538 Φυσίγγιο 310 Μαόνι Σκ. 7801 12 5205205112205

15539 Φυσίγγιο 310 Οξυά 8901 12 5205205112212

16291 Φυσίγγιο 310 Βέγκε 2071 12 5205205112243

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Εξαιρετικής ποιότητας σφραγιστικό σε αποχρώ-
σεις ξύλου με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά 
την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό 
σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη 
υλικά χωρίς τη χρήση ασταριού. Υψηλή πρόσφυση 
σε τούβλα, τοιχοποιία, ξύλινες επιφάνειες κλπ. 
Μετά την ωρίμανση μπορεί να βαφτεί. Για χρήση 
εσωτερική και εξωτερική.

Για σφράγιση ξύλινων και 
laminate δαπέδων, πλαισίων 
ξύλινων κουφωμάτων, 
σφράγιση μεταξύ σκάλας 
και τοιχοποιίας, σφράγιση 
σε πέργολες, ξύλινες 
κατασκευές κλπ.

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε 
περιοχές με συνεχή διάβρωση από 
το νερό, πολυπροπυλένιο, τεφλόν 
και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν 
βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη 
περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο, 
μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις 
στην επιφάνεια της βαφής.

< Εξαιρετική ποιότητα
< Αποχρώσεις ξύλου
<  Εσωτερικές & εξωτερικές 
      εφαρμογές
< Εύκολο στην εφαρμογή

+5˚C
+40˚C 30

μήνες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

10082701 Φυσίγγιο 310 ■   Διάφανο 12 8711595009225

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας, 
διάφανο ακρυλικό σφραγιστικό με πρόσθετα 
σιλικόνης. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα 
διάφανο πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό. Πολύ 
καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά χωρίς τη χρή-
ση ασταριού. Δεν διαβρώνει τα μέταλλα. Μπορεί 
να απορροφήσει έως 12,5% κινητικότητα αρμού. 
Διάφανο μετά την ωρίμανση του. Βάφεται με 
πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. 

Για αρμούς κουφωμάτων (αλουμινίου 
και ξύλινων) και τοιχοποιίας. Αρμούς 
μεταξύ εσωτερικών σκαλιών και 
τοίχων, οροφής και τοίχων, σοβατεπί 
και περβάζια. Το DB ACRYL CLEAR 
WT έχει υψηλή πρόσφυση χωρίς 
την χρήση ασταριού σε τσιμέντο, 
τούβλο, βαμμένο ξύλο, ανοδιωμένο 
αλουμίνιο και σκληρό PVC.

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση 
κάτω από το νερό, για PE, PP, 
PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες 
ασφαλτικής βάσης. Μετά από με-
γάλη έκθεση σε νερό η επιφάνεια 
του διάφανου DB ACRYL CLEAR 
WT  μπορεί να κοκκινίσει. Επανέρ-
χεται στη αρχική κατάσταση όταν 
η επιφάνεια στεγνώσει.

< Διάφανο ακρυλικό σφραγιστικό      < Μεγάλη ελαστικότητα      < Δεν διαβρώνει τα μέταλλα      < Για εσωτερικές εφαρμογές

ΔΙΑΦΑΝΌ ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ
DB ACRYL CLEAR WT

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 12

μήνες

–20˚C
+75˚C
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< Διάφανο ακρυλικό σφραγιστικό      < Μεγάλη ελαστικότητα      < Δεν διαβρώνει τα μέταλλα      < Για εσωτερικές εφαρμογές

ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ
DB POLYFLEX-422

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

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

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

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00800 Φυσίγγιο 300 ■   Λευκό 12 5205205113196

00801 Φυσίγγιο 300 ■   Γκρι 12 5205205113202

5552 Λουκάνικο 600 ■   Λευκό 12 5205205113066

5558 Λουκάνικο 600 ■   Γκρι 12 5205205113073

+5˚C
+40˚C

–30˚C
+70˚C 12

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

Πλάτος X Βάθος 
(a x b) διαστάσεις 
σφράγισης (mm)

4 x 4 5 x 5 8 x 5 8 x 8 10 x 8 10 x 10 12 x 8 12 x 10 15 x 10 15 x 12 15 x 15 18 x 10 18 x 15 20 x 10 20 x 15

Τρέχοντα μέτρα σφράγισης 
ανά φυσίγγιο (300ml) ανάλογα
 με την διάσταση του αρμού (m)

18,8 12,0 7,5 4,7 3,8 3,0 3,1 2,5 2,0 1,7 1,3 1,7 1,1 1,5 1,0

Απαιτούμενη ποσότητα φυσιγγίων  
(300ml) για σφράγιση 100m ανάλογα 

με την διάσταση του αρμού
5 8 13 21 26 32 30 39 48 59 71 59 91 67 100

Τρέχοντα μέτρα σφράγισης
 ανά σαλάμι (600ml) ανάλογα 

με την διάσταση του αρμού (m)
37,5 24,0 15,0 9,3 7,6 6,0 6,4 5,0 4,0 3,3 2,7 3,3 2,1 2,9 1,5

Απαιτούμενη ποσότητα σαλαμιών  
(600ml) για σφράγιση 100m ανάλογα 

με την διάσταση του αρμού
3 4 7 11 13 17 16 20 25 30 37 30 47 35 52

< Πολύ ελαστικό      < ISO 11600 F25 LM       < Αντοχή στο θαλασσινό νερό και στον παγετό      < Αντοχή στη γήρανση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες

ΥΒΡΙΔΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ
DB HYBRISEAL FACADE

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού σφραγιστικό υβρίδιο πολυουρεθάνης 
με πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Απαλλαγμένο από 
ισοκυάνια και διαλύτες. Μόνιμα ελαστικό. Ανθεκτικό 
στην υγρασία, τις ακραίες καιρικές συνθήκες και την 
υπεριώδη ακτινοβολία. Γρήγορο και άοσμο στέγνωμα. 
Μετά την ωρίμανση βάφεται με κατάλληλα χρώματα 
διασποράς (μη ρητινούχα). Συμμορφώνεται με ISO 
11600 F-25LM, SNJF F 25 E, DIN 18540 F, DIN 4102-1 
fire resistance, FDA specification, UBATC-BUTGB.

Για συγκόλληση και στεγανοποίηση στον τομέα 
των κατασκευών και της βιομηχανίας. Για αρμούς 
μεταξύ ξύλου, μετάλλου, αλουμινίου και PVC, 
καθώς και των περισσοτέρων συνδυασμών τους. 
Για ρωγμές σε σκυρόδεμα, πέτρινους τοίχους, 
μπετόν, τοιχοποιία. Για σφράγιση αρμών στη 
βιομηχανία και σε προκατασκευασμένα κτίρια. 
Για συγκόλληση σε στηθαία, περβάζια, πλακάκια, 
μεταλλικές κατασκευές και επισκευές.

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

5401306 Φυσίγγιο 300 ■   Λευκό 12 5205205113356

5401319 Φυσίγγιο 300 ■   Γκρι 12 5205205113363

5401019 Λουκάνικο 600 ■   Γκρι 12 5205205113059

5401006 Λουκάνικο 600 ■   Λευκό 12 5205205113080

+5˚C
+35˚C

–30˚C
+80˚C 12

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ/ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ 
ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ  
DB HYBRIFIX

ΥΒΡΙΔΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ ΓΙΑ ΑΥΤΌ-
ΚΑΘΑΡΙΖΌΜΕΝΌΥΣ ΥΑΛΌΠΙΝΑΚΕΣ  
DB HYBRI-SEAL 2PS

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. Εφαρ-
μόζεται 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 

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού, βαφόμενο υβριδικό σφραγιστικό 
υψηλής ποιότητας για εφαρμογές σε υαλοπίνακες και 
αρμούς σύνδεσης. Έχει αντοχή στην ηλιακή ακτινοβο-
λία και είναι σχεδόν άοσμο. Δεν περιέχει ισοκυανικά, 
σιλικόνες και διαλύτες. Ώριμάζει με την ατμοσφαιρική 
υγρασία σχηματίζοντας μία μόνιμη ελαστική σφράγιση.

Για σφράγιση σε συστήματα
υαλοπινάκων. Για δεύτερη 
σφράγιση σε αυτοκαθαριζόμενα 
συστήματα υαλοπινάκων και 
περιμετρικούς αρμούς χωρίς την 
χρήση ασταριού.

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

8704 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 5205205111499

< Βάφεται σχεδόν με όλα τα συστήματα βαφής   < Συμβατό για εφαρμογή σε αυτοκαθαριζόμενους υαλοπίνακες    
< Εύκολο στην εφαρμογή   < Είναι άοσμο

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 12

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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ΜΌΝΤΑΖΌΚΌΛΛΑ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ 
ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 

DB MONTAGEFIX-PU
ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ

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

ΜΌΝΤΑΖΌΚΌΛΛΑ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ 
ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ ΒΑΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΌΥ

DB MONTAGEFIX-Ν

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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      < Γεμίζει κενά      < Εφαρμόζεται σε λείες και πορώδεις επιφάνειες      
< 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 
κακές καιρικές συνθήκες

üΚολλάει σχεδόν όλα 
τα κατασκευαστικά υλικά



GLAZING & WINDOWS / ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΚΟΥΦΩΜΑΤΑGLAZING & WINDOWS / ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ2.10

+5˚C
+30˚C 12

μήνες

ΚΌΛΛΑ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΔΙΑΒΡΌΧΗ D4  
DB WOODFIX PU D4 

< Γρήγορη ωρίμανση      
< Υψηλή εφελκυστική αντοχή     
< Αντοχή στην υγρασία

Κωδικός Συσκευασία (gr ) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

200145 Μπιμπερό 500 ■   Μελί 12 5205205670149

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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. Ωριμάζει 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.

ΞΥΛΌΚΌΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΏΣ ΑΔΙΑΒΡΌΧΗ  
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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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%.

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

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



 www.denbraven.gr
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ΑΦΡΌΣ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΌΛΙΌΥ 
B3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΌΓΚΏΣΗΣ
DB PU GUN-FOAM STARFOAM B3

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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. 
ΠΡΌΣΌΧΗ: 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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00021 Φιάλη 500 ■  Κρεμ 12 5205205110126

00020 Φιάλη 825 ■  Κρεμ 12 5205205110102

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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. Ωριμάζει 
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. Ιδιαίτερα 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.
ΠΡΌΣΌΧΗ: 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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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.
ΠΡΌΣΌΧΗ: 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. 

ΑΦΡΌΣ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ 
ΠΙΣΤΌΛΙΌΥ B3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΌΓΚΏΣΗΣ

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. 
Ιδανικός 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

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

ΑΦΡΌΣ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΌΛΙΌΥ B3 MAXI
DB PU GUN-FOAM MAXI

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΦΡΕΣΚΌΥ ΑΦΡΌΥ 
DB UNIVERSAL PU CLEANER

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00012 Φιάλη 750 ■  Κρεμ 12 5948966000779 

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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. Ιδανικός 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.
ΠΡΌΣΌΧΗ: 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. 

ΑΦΡΌΣ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΌΛΙΌΥ 
B2 ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΔΙΌΓΚΏΣΗΣ 
DB PU GUN-FOAM B2

+10˚C
+35˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

+5˚C
+35˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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. Ωριμάζει 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. Ιδιαίτερα 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.
ΠΡΌΣΌΧΗ: 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. 

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00013 Φιάλη 500 ■  Κρεμ 12 5205205110133

00011 Φιάλη 825 ■  Κρεμ 12 5205205110119

ΑΦΡΌΣ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΌΣ B3 MAXI
DB PU HAND-FOAM MAXI

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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.

< Ισχυρή 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
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+5˚C
+30˚C 24

μήνες
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΣΤΕΓΝΌΥ ΑΦΡΌΥ

DB PUR REMOVER

< Βιοδιασπώμενο
< Γρήγορη εφαρμογή
< Άοσμο

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΣΤΕΓΝΗΣ ΣΙΛΙΚΌΝΗΣ
DB SILI-KILL

< Αφαιρεί την στεγνή σιλικόνη
< Δεν περιέχει διαλύτες

< Δεν επηρεάζει τις περισσότερες 
      ευαίσθητες επιφάνειες

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. 
Απαγορεύεται η χρήση για σωματικό 
καθαρισμό.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΜΌΥΧΛΑΣ
DB ANTIMOULD

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

57615 Dispenser 500 - 12 5205205119204

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Μυκητοκτόνο και απολυμαντικό έτοιμο προς χρήση. 
Καθαρίζει και προλαμβάνει από τους νηματοειδείς 
μύκητες, ζυμομύκητες, λειχήνες και βακτηρίδια. 
Καταπολέμηση της μούχλας χωρίς βαρέα μέταλλα και 
οργανικούς διαλύτες. 

Για την εξάλειψη ή την αποτροπή δημιουργίας μούχλας από τους 
τοίχους, γύρω από νεροχύτες, μπανιέρες, κουζίνες, ταβάνια, αρμούς 
πλακιδίων, πόρτες και παράθυρα. Για την αποκατάσταση και την προλη-
πτική προστασία σε στέγες, προσόψεις, τοίχους, πεζοδρόμια, μάντρες 
κήπων, τάφους, αγάλματα, κλπ.

< Προστασία από την μούχλα
< Γρήγορη απόδοση

< Χωρίς βαρέα μέταλλα και διαλύτες
< Έτοιμο προς χρήση

+5˚C
+30˚C 20

 min.
12
μήνες

+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.
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ΥΓΡΌ ΔΙΑΜΌΡΦΏΣΗΣ 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

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.

üΕύχρηστα

üΑφαιρούν 

τα περισσότερα

νωπά υλικά

üΜεγάλη δυνατότητα  

καθαρισμού
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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 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΏΝ ΑΡΜΌΥ: 
Το βάθος του αρμού υπολογίζεται 
με τον παρακάτω τύπο: Βάθος αρμού= 
(βάθος αρμού /3)+6. Βεβαιωθείτε ότι 
η διάμετρος του DB BACKER ROD είναι 
50% μεγαλύτερη από το πλάτος του 
αρμού. Για παράδειγμα, εάν το πλάτος 
του αρμού είναι 20 Ø mm, η διάμετρος 
του κορδονιού πρέπει να είναι 30 Ø mm.

< Κατάλληλο για αρμούς με 
      μηχανικές τάσεις ή πιέσεις νερού

< 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.

–40˚C
+150˚C 20

 min.
36
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

ΣΠΡΕΙ ΣΙΛΙΚΌΝΗΣ   
TECTANE SILICONE SPRAY

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ-ΕΝΕΡΓΌΠΌΙΗΤΗΣ ΛΕΙΏΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ
DB CLEANER 1000
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ΠΡΌΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΜΌΥ
DB COMPRESS BAND

< Αντοχή 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 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΏΝ ΑΡΜΌΥ: 
Το βάθος του αρμού υπολογίζεται 
με τον παρακάτω τύπο: Βάθος αρμού= 
(βάθος αρμού /3)+6. Βεβαιωθείτε ότι 
η διάμετρος του DB BACKER ROD είναι 
50% μεγαλύτερη από το πλάτος του 
αρμού. Για παράδειγμα, εάν το πλάτος 
του αρμού είναι 20 Ø mm, η διάμετρος 
του κορδονιού πρέπει να είναι 30 Ø mm.

< Αποτρέπει την δημιουργία 
      φυσαλίδων στο σφραγιστικό

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

+5˚C
+40˚C 20

 min.
36
μήνες

–30˚C
+100˚C+5˚C

+40˚C 20
 min.

18
μήνες



 www.denbraven.gr
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20
 min.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00217 - - διάφορα 50 5205205666005

ΣΤΌΠΕΡ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΌΡΤΕΣ  
STOPPY

< Εμποδίζει τα παράθυρα και τις πόρτες να κλείνουν απότομα      < Εφαρμόζει σε κάθε είδος πόρτας και παραθύρου
< Δεν τραυματίζει πόρτες και παράθυρα λόγω των εύκαμπτων ιδιοτήτων του

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό ελαστικό στόπερ. Εφαρμόζει σε όλες τις 
πόρτες και τα πλαίσια παραθύρων και σε κενά μεταξύ 1 έως 9cm. Το Stoppy 
είναι εύκαμπτο και επομένως δεν βλάπτει τα πλαίσια της πόρτας και του 
παραθύρου ούτε το δάπεδο. Τοποθετείται σε όλους τους τύπους δαπέδων (σε 
πλακάκι, παρκέ, μάρμαρο, PVC, χαλί κλπ).

Για εφαρμογές σε πόρτες και παράθυρα όπως: 
πόρτες εισόδου, εσωτερικές πόρτες δωματίων, 
πόρτες μπαλκονιών, παράθυρα καθιστικού, 
κρεβατοκάμαρας, λουτρού, κουζίνας καθώς και 
παράθυρα σοφίτας.

ΒΕΝΤΌΥΖΕΣ ΥΑΛΌΠΙΝΑΚΏΝ  
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

20
 min.
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ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Η σωστή εφαρμογή της τοποθέτησης των συστημάτων υαλοπινάκων επηρεάζει  

σημαντικά την αντοχή της συνολικής κατασκευής. Για την κατασκευή και 

τοποθέτηση των συστημάτων υαλοπινάκων υπάρχουν τα παρακάτω πρότυπα σε 

ισχύ: NEN 3576 και NPR 3577. Αυτά τα πρότυπα προσδιορίζουν με τι πρέπει να 

συμμορφώνονται τα συστήματα υαλοπινάκων και το πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί. 

Για μια σωστή εφαρμογή πρέπει κανείς να συμβουλευτεί αυτά τα πρότυπα. Τα 

Oλλανδικά πρότυπα μπορούν να ληφθούν από Nederlands Normalisatie Instituut. 

Αυτό το τεχνικό δελτίο λειτουργεί ως συμπλήρωμα σε αυτά τα πρότυπα.

Πρότυπα

Τα πρότυπα απαιτούν τα συστήματα υαλοπινάκων να είναι συμβατά όσον αφορά την

υδρo/αεροστεγανότητα όπως ορίζεται στο NEN 3661. Δεν μπορεί να είμαστε  

σίγουροι ότι ένα σύστημα υαλοπίνακα μπορεί να αποτρέψει το νερό από το να 

εισέλθει εντός του προφίλ, θα πρέπει όμως να μπορεί να το αποβάλλει εάν αυτό 

συμβεί. Δεδομένου ότι κατά την κατασκευή οι στεγανωτικοί αρμοί εφαρμόζονται 

σε ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων, δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε εντελώς βέβαιοι 

ότι η τοποθέτηση υαλοπινάκων θα είναι απόλυτα υδατοστεγής, καθιστώντας τις 

εγκαταστάσεις αποβολής ύδατος υποχρεωτικές.

Σε περίπτωση τοποθέτησης υαλοπινάκων από το εξωτερικό μέρος αυτό επιτυγ-

χάνεται με τη χρησιμοποίηση μιας ειδικά διαμορφωμένης μύτης στο χαμηλότερο

περβάζι. Σε περίπτωση τοποθέτησης υαλοπινάκων από την εσωτερική πλευρά, 

αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία ανοιγμάτων εξαερισμού στο 

χαμηλότερο περβάζι, που θα συνδέουν το περιφερειακό προφίλ με τον εξωτερικό 

αέρα. Αυτά τρυπιούνται με τρυπάνι υπό γωνία 45 μοιρών που επιτρέπει στο 

ενδεχόμενο νερό να στραγγίξει εύκολα.

Ένα πρόσθετο πρόβλημα με την τυχόν άστοχη «τοποθέτηση υαλοπινάκων εσωτε-

ρικά» είναι ότι μπορεί να προκληθεί εισροή νερού στο εσωτερικό του κτιρίου. Σε

αυτήν την περίπτωση το νερό μπορεί να τρέξει κάτω από την λωρίδα τοποθέτησης

των υαλοπινάκων. Για την αποφυγή αυτού του φαινόμενου, τα πρότυπα ορίζουν την

εφαρμογή μιας λωρίδας σφράγισης που σε αυτές τις περιπτώσεις σταματά το 

νερό. Το NPR 3577 είναι μια Ολλανδική πρακτική οδηγία που δείχνει πώς πρέπει να 

γίνει η εργασία για να είναι συμβατή με το NEN 3576. Αυτά τα πρότυπα εισήχθησαν 

το 1988 και προσαρμόστηκαν στις τρέχουσες πρακτικές το Νοέμβριο του 2011.

Για κάθε εγκαταστάτη υαλοπινάκων είναι σημαντικό να ξέρει τι υποδεικνύουν τα

πρότυπα αυτά σχετικά με τις διαστάσεις, τα μεγέθη των αρμών και τις αποστάσεις

μεταξύ των καρφιών ή των βιδών κ.λπ.

Είναι σημαντικό για το σωστό τελικό αποτέλεσμα, αλλά και σε περίπτωση ενδεχό-

μενων αξιώσεων ζημίας, καθώς η τοποθέτηση υαλοπινάκων που δεν συμφωνεί με 

τα στάνταρ μπορεί να απορριφθεί.

Στο NPR αναφέρονται δύο συστήματα σφραγιστικών για την τοποθέτηση υαλοπι-

νάκων: το Σύστημα Κ (που σφραγίζει με ελαστικό σφραγιστικό) και το σύστημα Π

(που σφραγίζει με λαστιχένια προφίλ). Για το σύστημα Κ τα αναθεωρημένα 

πρότυπα δείχνουν ότι η ελαστική στεγνωτική ουσία που χρησιμοποιείται πρέπει 

να συμβαδίζει με το διεθνές πρότυπο ISO 11 600 (κατηγορία Γ 20 LM+HM και 

κατηγορία Γ 25LM+HM).

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Στις τοποθετήσεις υαλοπινάκων τα πλαίσια είναι κυρίως μεταλλικά ή ξύλινα τα οποία 

συνήθως έχουν επικάλυψη βαφής. Τα σφραγιστικά υλικά έχουν καλή πρόσφυση 

σε αυτά τα υποστρώματα αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που η πρόσφυση είναι 

μειωμένη λόγω των ουσιών που μπορεί να περιέχονται στο υπόστρωμα, π.χ. 

παραφίνη με βάση διαλύτες ή πρόσθετα κεριού σε βαφές πούδρας. Για αυτό το 

λόγο προτείνεται η δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή. Η επιφάνεια πρέπει να 

είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς λίπη, και η ελάχιστη θερμοκρασία να είναι +5°C.

ΤΑΙΝΙΑ P.E.
Το πάχος της ταινίας PE πρέπει να είναι τουλάχιστον 4mm και το πλάτος ανάλογο

με την εφαρμογή. Η ταινία πρέπει να εφαρμόζεται σε ευθεία γραμμή στην πατούρα

του κουφώματος που θα τοποθετηθεί ο υαλοπίνακας αφήνοντας ένα ελάχιστο 

βάθος 6mm για να εφαρμοστεί το σφραγιστικό υλικό.

ΑΠΌΣΤΑΤΕΣ
Οι αποστάτες τοποθετούνται στο κάτω μέρος του πλαισίου μεταξύ του κουφώματος 

και του υαλοπίνακα. Η απόσταση τους από κάθε άκρη θα π ρέπει να είναι 1 /4 του 

πλάτους του υαλοπίνακα. Στη συνέχεια ο υαλοπίνακας τοποθετείται πάνω στους 

αποστάτες και πιέζεται πάνω στην ταινία PE ώστε στην συνέχεια να εφαρμοστεί 

το σφραγιστικό υλικό.

ΕΦΑΡΜΌΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌΥ
Ο αρμός που έχει δημιουργηθεί από την ταινία και τους αποστάτες (τουλάχιστον

4mm πλάτος και 6 mm βάθος) πρέπει να σφραγιστεί πλήρως χωρίς να κλείσει 

μέσα του αέρα. Για την αποφυγή εγκλωβισμού αέρα το σφραγιστικό πρέπει να 

σπρώχνεται από το ακροφύσιο κατά την εφαρμογή. Δείτε σχήματα. Εάν η πλήρωση 

του αρμού είναι ελλιπής υπάρχει κίνδυνος αποτυχίας της εφαρμογής.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
Το πλεόνασμα του σφραγιστικού πρέπει να αφαιρεθεί και ο αρμός να φινιριστεί 

μέσα στο χρόνο δημιουργίας επιδερμίδας. Συστήνεται η χρήση του DB Finisher 

(υγρό διαμόρφωσης σφραγιστικών υλικών). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η 

δυνατότητα χρήσης DB Finisher το φινίρισμα μπορεί να γίνει με σαπουνόνερο. 

Προσοχή θα πρέπει το Ph του σαπουνιού να είναι ουδέτερο διαφορετικά υπάρχει 

κίνδυνος επηρεασμού της επιφάνειας του σφραγιστικού με αποτέλεσμα την 

μειωμένη πρόσφυση της βαφής που ενδεχομένως θα εφαρμοστεί αργότερα.

ΕΠΙΛΌΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌΥ
Για την τοποθέτηση υαλοπινάκων σε κουφώματα η Den Braven προσφέρει μια ευρεία 

γκάμα προϊόντων ανάλογα την εφαρμογή. Η επιλογή του σφραγιστικού μπορεί 

να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες π.χ. ικανότητα βαφής σφραγιστικού 

υλικού, τον τύπο του γυαλιού κλπ. Ο παρακάτω πίνακας προτείνει υλικά που έχουν 

την καλύτερη συμπεριφορά ανάλογα με την εφαρμογή.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΌΠΌΘΕΤΗΣΗΣ ΥΑΛΌΠΙΝΑΚΏΝ
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Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

12010942 Pressure pack 100 ■  Διάφανη 9 5205205111758

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ουδέτερη αντιμουχλική σιλικόνη υψηλών 
προδιαγραφών με διαρκή ελαστικότητα. 
Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, την 
μούχλα, την ηλιακή ακτινοβολία και τις 
άσχημες καιρικές συνθήκες. Μετά την 
εφαρμογή της ωριμάζει με την ατμοσφαι-
ρική υγρασία σχηματίζοντας μία μόνιμη 
ελαστική σφράγιση. Δεν επηρεάζει ευαί-
σθητες επιφάνειες. Κατάλληλη για εσωτε-
ρικές και εξωτερικές εφαρμογές. Λαμπερή 
εμφάνιση με μεγάλη ελαστικότητα.

Για αρμολόγηση σε όλα τα είδη 
υγιεινής (νιπτήρες, λεκάνες, 
ντουζιέρες, νεροχύτες, μπανιέ-
ρες, πλακάκια, έπιπλα μπάνιου, 
πάγκους κουζίνας κλπ). Σφράγιση 
αρμών σε μπάνια, κουζίνες, επαγ-
γελματικούς χώρους με πλυντήρια 
και στεγνωτήρια, εργαστήρια πα-
ρασκευής τροφίμων και σε σημεία 
όπου θέλουμε να αποφύγουμε την 
ανάπτυξη μούχλας.

Δεν συνιστάται για ενυδρεία, 
PMMA, PE, PP, PC, PTFE, υλικά 
ασφαλτικής βάσης και επιφάνειες 
που περιέχουν κερί ή ίχνη παρα-
φίνης. Εφαρμογές σε σκοτεινούς 
χώρους και χωρίς καλό εξαερισμό 
μπορεί να προκαλέσουν κιτρίνι-
σμα του υλικού. Το ίδιο θα συμβεί 
όταν το υλικό έρθει σε επαφή με 
αναθυμιάσεις χημικών ιδίως κατά 
την ωρίμανση.

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ  
ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ PRESSURE PACK 
DB SILICONE SANITARY DIY PP

< Άοσμη   < Αντιμουχλική   < Μόνιμα ελαστική   < Διαρκές χρώμα και λάμψη   <  Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία   

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+150˚C 12

μήνες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PRESSURE PACK

Αφαιρέστε το πώμα
1

Αφαιρέστε την ασφάλεια
2

Ρυθμίστε την ροή, περι-
στρέφοντας την κεφαλή 
(Min – Max)

3
Πιέστε την σκανδάλη

4
Μόλις τελειώσετε την 
εφαρμογή γυρίστε την κε-
φαλή αριστερόστροφα (Min) 
και τοποθετήστε το πώμα

5

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

1126 Σωληνάριο 80 ■  Διάφανη 24 5205205662175

1127 Σωληνάριο 80 ■  Λευκή 24 5205205662182

1128 Σωληνάριο 80 ■   Μαύρη 24 5205205662199

1129 blister 80 ■  Διάφανη 18 5205205662175

1130 blister 80 ■  Λευκή 18 5205205662182

1131 blister 80 ■   Μαύρη 18 5205205662199

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ 
ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ 
DB SILICONE SANITARY DIY

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Αντιμουχλική σιλικόνη υψηλών προδιαγραφών 
με διαρκή ελαστικότητα. Εξαιρετική αντοχή 
στην υγρασία, την μούχλα, την ηλιακή 
ακτινοβολία και τις ακραίες καιρικές  συνθήκες. 
Μετά την εφαρμογή της ωριμάζει με την 
ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία 
μόνιμη ελαστική σφράγιση. Κατάλληλη για 
εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. 
Λαμπερή εμφάνιση με μεγάλη ελαστικότητα.

Για αρμολόγηση σε όλα τα είδη υγιεινής 
(νιπτήρες, λεκάνες, ντουζιέρες,
νεροχύτες, μπανιέρες, πλακάκια, 
έπιπλα μπάνιου, πάγκους κουζίνας κλπ). 
Σφράγιση αρμών σε μπάνια, κουζίνες, 
επαγγελματικούς χώρους με πλυντήρια 
και στεγνωτήρια,  εργαστήρια παρασκευής 
τροφίμων και σε σημεία όπου θέλουμε να 
αποφύγουμε την ανάπτυξη μούχλας. 

Δε συνιστάται για 
εφαρμογή σε μπετόν, 
μόλυβδο, χαλκό, γαλβανιζέ 
χάλυβα, πολυαιθυλένιο, 
πολυπροπυλένιο, τεφλόν και 
ασφαλτούχες επιφάνειες. 
Δεν είναι κατάλληλη για 
ενυδρεία. Δε βάφεται.

< Σύνθεση κατά της μούχλας
< Μόνιμα ελαστική
< Αδιάβροχη
< Διαρκές χρώμα και λάμψη

+5˚C
+40˚C

–30˚C
+120˚C 18

μήνες 4,51 A91 

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο



SANITARY / ΧΏΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΉΣ 3.3

 www.denbraven.gr

+5˚C
+40˚C

–30˚C
+120˚C 18

μήνες
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ 

ΓΕΝΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ 
DB SILICONE-SANITAR

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

2814 Φυσίγγιο 280 ■   Διάφανη 25 8711595023412

2793 Φυσίγγιο 280 ■   Λευκή 25 8711595025539

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Αντιμουχλική σιλικόνη υψηλών 
προδιαγραφών. Με διαρκές 
χρώμα και λάμψη. Βασισμένη σε 
πολυσιλοσανικές ρητίνες που 
την κάνουν αδιάβροχη. Αντοχή 
στην υγρασία, τα απορρυπαντικά 
και τα χημικά καθαριστικά 
οικιακής χρήσης. Αντοχή στη 
μούχλα κατά ISO 846 A & B. Για 
εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Για αρμολόγηση σε όλα τα είδη υγιεινής (νιπτήρες, λεκάνες, 
μπανιέρες, ντουζιέρες), σε ντουλάπια κουζίνας και μπάνιου, 
πλακάκια, επισμαλτωμένες επιφάνειες κλπ. Σφράγιση 
αρμών σε επαγγελματικούς χώρους με πλυντήρια και 
στεγνωτήρια, κουζίνες, μπάνια, εργαστήρια παρασκευής 
τροφίμων και σε σημεία όπου θέλουμε να αποφύγουμε την 
ανάπτυξη μούχλας. Πολύ υψηλή πρόσφυση χωρίς τη χρήση 
ασταριού σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, 
μέταλλο, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, φινιρισμένο 
ξύλο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες. 

Δε συνιστάται για εφαρμογή 
σε μπετόν, μόλυβδο, χαλκό, 
γαλβανιζέ χάλυβα,  πολυαι-
θυλένιο, πολυπροπυλένιο, 
τεφλόν και ασφαλτούχες επι-
φάνειες. Δεν είναι κατάλληλη 
για ενυδρεία. Δε βάφεται.

< Αντιμουχλική
< Μόνιμα ελαστική
< Αδιάβροχη
< Σφραγίζει - Μονώνει

üΑντιμουχλικές ιδιότητες    
üΣφραγίζει - Μονώνει

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

15161 Φυσίγγιο 280 ■   Διάφανη 12 8711595097659

15162 Φυσίγγιο 280 ■   Λευκή 12 8711595097673 

2746 Λουκάνικο 600 ■   Διάφανη 12 8711595039062

2727 Λουκάνικο 600 ■   Λευκή 12 8711595039079

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

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

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

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

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ 
ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

DB SILICONE-NO

+5˚C
+40˚C

–50˚C
+120˚C 12

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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ΧΡΏΜΑΤΙΣΤΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ
ΣΕ ΑΠΟΧΡΏΣΕΙΣ RAL
DB SILICONE COLOURS

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

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

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

<  Μεγάλη ποικιλία έτοιμων απο-
χρώσεων      

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

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+120˚C 12

μήνες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

12009863Α Σετ 310 1002 2 5205205002995

12009511Α Σετ 310 1015 2 5205205003176

12009880Α Σετ 310 3007 2 5205205003121

12009950Α Σετ 310 3020 2 5205205003145

12009879Α Σετ 310 5010 2 5205205003138

12009866Α Σετ 310 5011 2 5205205003008

12009510Α Σετ 310 6005 2 5205205003183

12009949Α Σετ 310 6009 2 5205205003152

12009869Α Σετ 310 7006 2 5205205003015

12009506Α Σετ 310 7011 2 5205205003220

12009861Α Σετ 310 7012 2 5205205003022

12009864Α Σετ 310 7015 2 5205205003039

12009508Α Σετ 310 7016 2 5205205003206

12009870Α Σετ 310 7021 2 5205205003046

12009873Α Σετ 310 7032 2 5205205003053

12009507Α Σετ 310 7035 2 5205205003213

12009871Α Σετ 310 7039 2 5205205003060

12009951Α Σετ 310 8003 2 5205205003169

12009509Α Σετ 310 8007 2 5205205003190

12009867Α Σετ 310 8014 2 5205205003077

12009862Α Σετ 310 8017 2 5205205003084

12009505Α Σετ 310 9001 2 5205205003237

12009865Α Σετ 310 9003 2 5205205003091

12009868Α Σετ 310 9006 2 5205205003107

12009872Α Σετ 310 9007 2 5205205003114

12009504Α Σετ 310 9010 2 5205205003244

12009503Α Σετ 310 TRAN.GREY 2 5205205003251

ΧΡ
Ώ

Μ
ΑΤ

ΟΛ
ΟΓ

ΙΟ
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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.

 ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ  

DB HYBRIFIX

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

1125 Σωληνάριο 80 ■   Λευκό 25 8711595089784

15156 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 8711595097550

15157 Φυσίγγιο 290 ■   Γκρι 12 8711595097574

12009456 Φυσίγγιο 290 ■   Μαύρο 12 8711595189309

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

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

üΠολυχρηστικό 

ü Για συγκόλληση και σφράγιση

üΤεχνολογία MS- POLYMER
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üΥψηλή αρχική συγκράτηση   üΆοσμο, ουδέτερο   

üΑπαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

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. Ώριμάζει 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
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

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

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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üΥψηλή αρχική συγκράτηση   üΆοσμο, ουδέτερο   

üΑπαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

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

 ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΏΛΗΝΕΣ PVC 
DB PVC GLUE

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

+10˚C
+30˚C

–5˚C
+100˚C 12

μήνες

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
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ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Συλλέκτης υγρασίας κρυστάλλων για χώρους χωρίς επαρκή αερισμό. Ενεργεί 
αυτόματα όταν η υγρασία περιβάλλοντος ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια, εξασφα-
λίζοντας χώρους χωρίς υγρασίες, άσχημες μυρωδιές, μούχλα κλπ. Κατάλλη-
λος για κάθε σπίτι, επαγγελματικό χώρο, σκάφη κλπ.

Για μπάνια, κουζίνες, υπόγειους χώρους, απο-
θήκες, υπόσκαφα σπίτια, δωμάτια χωρίς επαρκή 
αερισμό, κελάρια, ντουλάπες κλπ. Κατάλληλο και 
για σκάφη, αυτοκινούμενα και φορτηγά.

Κωδικός (gr) τεμ ΕΑΝ-13

A211 450 8 7350009530354 

A207 1000 6 7350009530064

< Εύκολο στην χρήση        < Ενεργεί αυτόματα        < Προστατεύει από την υγρασία

20
 min.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 
ABSODRY SPARE PART

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ανταλλακτικοί κρύσταλλοι για συλλέκτες υγρασίας. Σε ειδική  
συσκευασία για την αποφυγή απωλειών κατά την αντικατάσταση 
τους στην συσκευή. Εύκολη εφαρμογή χωρίς προβλήματα.

Για μπάνια, κουζίνες, υπόγειους χώρους, αποθήκες, υπόσκαφα 
σπίτια, δωμάτια χωρίς επαρκή αερισμό, κελάρια, ντουλάπες 
κλπ. Κατάλληλο και για σκάφη, αυτοκινούμενα και φορτηγά.

Κωδικός (gr) τεμ ΕΑΝ-13

A202 450 12 7350009530019

A206 1000 6 7350009530071

20
 min.

< Εύκολο στην χρήση        < Δεν λερώνει

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ
DB ANTIMOULD

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

57615 Dispenser 500 - 12 5205205119204

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Μυκητοκτόνο και απολυμαντικό έτοιμο προς χρήση. 
Καθαρίζει και προλαμβάνει από τους νηματοειδείς 
μύκητες, ζυμομύκητες, λειχήνες και βακτηρίδια. 
Καταπολέμηση της μούχλας χωρίς βαρέα μέταλλα και 
οργανικούς διαλύτες. 

Για την εξάλειψη ή την αποτροπή δημιουργίας μούχλας από τους 
τοίχους, γύρω από νεροχύτες, μπανιέρες, κουζίνες, ταβάνια, αρμούς 
πλακιδίων, πόρτες και παράθυρα. Για την αποκατάσταση και την προλη-
πτική προστασία σε στέγες, προσόψεις, τοίχους, πεζοδρόμια, μάντρες 
κήπων, τάφους, αγάλματα, κλπ.

< Προστασία από την μούχλα
< Γρήγορη απόδοση

< Χωρίς βαρέα μέταλλα και διαλύτες
< Έτοιμο προς χρήση

+5˚C
+30˚C 20

 min.
12
μήνες

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 
ABSODRY

ΣΜΑΛΤΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΏΣΗΣ ΧΤΥΠΗΜΑΤΏΝ
DB SMALTO REPAIR

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

5193 Μπουκαλάκι 20 ■   Λευκό 12 5205205550038

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Σμάλτο ακρυλικής βάσης για την επιδιόρθωση χτυπημάτων σε οικιακές 
συσκευές, κεραμικά πλακάκια και επισμαλτομένες επιφάνειες. Διαθέτει 
πινελάκι για ακριβή εφαρμογή και είναι εύχρηστο. Δεν επηρεάζεται από 
τα καθαριστικά και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου.

Για επιδιορθώσεις χτυπημάτων σε 
ψυγεία, πλυντήρια, μπάνια, νιπτήρες, 
χτυπήματα σε κεραμικά πλακάκια κλπ.

< Εύκολο στην εφαρμογή
< Δεν κιτρινίζει

< Γρήγορη ωρίμανση

20
 min.

24
μήνες
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Κωδικός Συσκευασία Μέτρα Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

152938 Dispencer 175 ■   Λευκό 12 8711595152938

ΠΕΡΙΓΡΑΦH
Στεγανοποιητικό νήμα σωληνώσεων από  PTFE. Προσαρμόζει το πάχος του ανάλογα με τα κενά για 
σίγουρη και απροβλημάτιστη σφράγιση μεταξύ δύο σπειρωμάτων. Μορφοποιείται από το σπείρωμα χωρίς 
να παρασύρεται κατά την εφαρμογή και επιτρέπει την ευθυγράμμιση του σωλήνα χωρίς να καταστρέφεται 
η στεγάνωση. Έχει δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί για χρήση σε όλες τις περιπτώσεις λεπτών και χοντρών 
σπειρωμάτων. Ή δυναμική του φύση επιτρέπει τη χρήση αυτή σε όλες τις εφαρμογές, δηλαδή ένα προϊόν 
για όλες τις σφραγίσεις σπειρωμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για όλων των ειδών 
σπειρώματα, σε 
δίκτυα νερού, 
λυμάτων, φυσικού 
αερίου, γκαζιού κλπ. 

< Φτιαγμένο 100% από PTFE.
< Έχει καθολική χημική ανθεκτικότητα

< Δεν καίγεται, δεν λιώνει και δεν διαβρώνεται
< Αντέχει σε θερμοκρασίες από -30°C έως +150°C

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΗΜΑ ΤΕΦΛΟΝ 
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΏΜΑΤΑ ΣΏΛΗΝΏΣΕΏΝ

DB TWINEFLON

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τυλίξτε το TWINEFLON στις πρώτες 
σπείρες του σωλήνα ακλουθώντας 
την φορά του σπειρώματος

1
Ανοίξτε το πίσω μέρος της συσκευασίας που 
περιέχει βοηθητικό υγρό

2
Επαλείψτε 2-3 σταγόνες από το 
βοηθητικό υγρό πάνω στο νήμα. 
Είναι ασφαλές & βιοδιασπώμενο

3

–30˚C
+150˚C 20

 min.

TWINEFLON
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΗΜΑ

ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
(P.T.F.E.)
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όταν τα προϊόντα χρησιμοποιούνται σε περιοχές με μεγάλη υγρασία όπως κουζίνες, 
μπάνια, πισίνες, σφαγεία, χώρους ψύξης και χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης 
τροφίμων μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη μούχλας. Ώς αποτέλεσμα της θερμοκρασίας, 
της υγρασίας, των υπολειμμάτων σαπουνιού και ίχνη μύκητα στον αέρα, μπορεί να 
αρχίσει να αναπτύσσεται μούχλα στις υγρές επιφάνειες, η οποία θα είναι δύσκολο 
να αφαιρεθεί μετά από λίγο. Αυτό θα συμβεί και στους αρμούς. Ή μούχλα εμφανίζε-
ται με υγρασία 60% και αναπτύσσεται ακόμη γρηγορότερα σε υψηλότερα ποσοστά 
υγρασίας.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ
Ένα καλό σύστημα εξαερισμού/κλιματισμού και η αποφυγή υπολειμμάτων σαπου-
νιού μπορούν να ελαχιστοποιήσουν την ανάπτυξη μούχλας. Αυτό όμως δεν είναι πά-
ντα δυνατό και έτσι η χρήση σφραγιστικών υλικών ανθεκτικών στην μούχλα κρίνεται 
απαραίτητη σε ορισμένες εφαρμογές.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΏΝ ΑΝΤΙ-ΜΥΚΗΤΙΑΚΏΝ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΏΝ
Τα αντι-μυκητιακά σφραγιστικά περιέχουν μυκητοκτόνο πρόσθετο. Αυτό διαλύεται 
σταδιακά όταν το σφραγιστικό έρχεται σε επαφή με το νερό και απλώνεται πάνω 
στην επιφάνεια του. Ή ανάπτυξη της μούχλας η οποία θα εμφανιστεί στην επιφάνεια 
του σφραγιστικού θα περιοριστεί και δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί περαιτέρω. 
Λόγω όμως της διαλυτότητας του μυκητοκτόνου στο νερό, το μυκητοκτόνο σε βάθος 
χρόνου θα φύγει από το σφραγιστικό και οι αντι-μυκητιακές του ιδιότητες θα χαθούν. 
Αυτό θα επιταχυνθεί εάν οι περιοχές καθαρίζονται με ζεστό νερό ή με νερό σε υψη-
λή πίεση. Ή χρήση χημικών καθαριστικών ή υλικών που διαλύουν τα λίπη κάνει τη 
διαδικασία να επιτυγχάνεται ακόμα γρηγορότερα!!! Εάν χρησιμοποιηθούν επιθετικά 
καθαριστικά (ειδικά χλωρίνες) το μυκητοκτόνο καταστρέφεται άμεσα. 
Προδιαγραφές: Ή αντι-μυκητιακές ιδιότητες των σφραγιστικών δοκιμάζονται βάση 
του ISO 846 A+B. Σε αυτήν την δοκιμή χρησιμοποιούνται μια σειρά από τους πιο κοι-
νούς μύκητες.Στην πράξη παρόλα αυτά υπάρχουν πολύ περισσότεροι τύποι μύκητα 
που μπορεί να δράσουν στο σφραγιστικό και να οδηγήσουν σε ανάπτυξη μούχλας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ή χρήση αντι-μυκητιακών σφραγιστικών σημαίνει πρακτικά ότι η ανάπτυξη μούχλας 
περιορίζεται ή εμποδίζεται.
Ανάλογα με τις συνθήκες, τον τρόπο καθαρισμού και την παρουσία διαφορετικών 
τύπων μύκητα στην περιοχή δεν αποκλείεται η ανάπτυξη μούχλας στην επιφάνεια 
μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Για αυτόν τον λόγο δεν είναι δυνατό να εγγυηθεί 
κανείς ή να δώσει χρονική εκτίμηση σχετικά με την αντι-μυκητιακή απόδοση του 
σφραγιστικού.

Εγγύηση
Ή Den Braven εγγυάται ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, 
με τις τεχνικές προδιαγραφές τους. Ή 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 
είναι γενικής φύσεως. Ώς 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.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΏΝ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΏΝ ΣΤΗΝ ΜΟΥΧΛΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦH

Κωδικός Συσκευασία Διαστάσεις Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

ΤΜ2224 Ρολό 22mm x 2,4m ■    Λευκή 50 5205205331026

ΤΜ4024 Ρολό 40mm x 2,4m ■    Λευκή 18 5205205331033

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αδιάβροχη, αυτοκόλλητη ταινία για μόνωση μεταξύ πλακιδίων και  ειδών 
υγιεινής (για γωνιακούς αρμούς). Άοσμη και εύκολη στην  εφαρμογή. 
Πολύ ισχυρή πρόσφυση σε λείες επιφάνειες.

Για σφράγιση γωνιακών αρμών σε μπάνια, δάπεδα, 
κουζίνες, ντουζ, νεροχύτες κλπ.

ΤΑΙΝΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 
DB BATH TAPE

< Ανθεκτική στην υγρασία     < Εύκολη τοποθέτηση     < Ισχυρή πρόσφυση

20
 min.
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ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Κελεμπέκι 2601 Ιρόκο 9901Δρυς 3501 Καρυδιά 1231 Οξυά 8901Πεύκο 3901 Κερασιά 5601 Μαόνι Σκ. 7801Καρυδιά Σκ. 0301 Βέγκε 2071

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ
DB ACRYLIC PARQUET-SEAL

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

15531 Φυσίγγιο 310 Κελεμπέκι 2601 12 5205205112137

15532 Φυσίγγιο 310 Πεύκο 3901 12 5205205112144

15533 Φυσίγγιο 310 Δρυς 3501 12 5205205112151

15534 Φυσίγγιο 310 Ιρόκο 9901 12 5205205112168

15535 Φυσίγγιο 310 Κερασιά 5601 12 5205205112175

15536 Φυσίγγιο 310 Καρυδιά 1231 12 5205205112182

15537 Φυσίγγιο 310 Καρυδιά Σκ. 0301 12 5205205112199

15538 Φυσίγγιο 310 Μαόνι Σκ. 7801 12 5205205112205

15539 Φυσίγγιο 310 Οξυά 8901 12 5205205112212

16291 Φυσίγγιο 310 Βέγκε 2071 12 5205205112243

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Εξαιρετικής ποιότητας σφραγιστικό σε αποχρώ-
σεις ξύλου με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά 
την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό 
σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη 
υλικά χωρίς τη χρήση ασταριού. Υψηλή πρόσφυση 
σε τούβλα, τοιχοποιία, ξύλινες επιφάνειες κλπ. 
Μετά την ωρίμανση μπορεί να βαφτεί. Για χρήση 
εσωτερική και εξωτερική.

Για σφράγιση ξύλινων και 
laminate δαπέδων, πλαισίων 
ξύλινων κουφωμάτων, 
σφράγιση μεταξύ σκάλας 
και τοιχοποιίας, σφράγιση 
σε πέργολες, ξύλινες 
κατασκευές κλπ.

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε 
περιοχές με συνεχή διάβρωση από 
το νερό, πολυπροπυλένιο, τεφλόν 
και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν 
βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη 
περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο, 
μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις 
στην επιφάνεια της βαφής.

< Εξαιρετική ποιότητα
< Αποχρώσεις ξύλου
<  Εσωτερικές & εξωτερικές 
      εφαρμογές
< Εύκολο στην εφαρμογή

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 30

μήνες

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 
ΓΕΝΙΚΩΝ EΦΑΡΜΟΓΩΝ
DB ACRYLIC-1001 D

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

10698111 Φυσίγγιο 280 ■   Λευκό 25 5205205112328

12002477 Φυσίγγιο 280 ■   Γκρι 25 5205205112335

12002497 Φυσίγγιο 280 ■   Καφέ 25 5205205112342

11778002 Λουκάνικο 400 ■   Λευκό 12 5205205112359

12003321 Λουκάνικο 600 ■   Λευκό 12 8711595171595 

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ενός συστατικού σφραγιστικό υψηλής ποιό-
τητας με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την 
ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό 
σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πο-
ρώδη υλικά. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά 
χρώματα. Μπορεί να απορροφήσει έως 7,5% 
κινητικότητα αρμού. Πιστοποιητικό CE 7,5 P.

Για σφραγίσεις ρηγματώσε-
ων τοιχοποιίας, γυψοσα-
νίδας, χωρισμάτων, κενών 
μεταξύ σοβατεπί, οικοδομι-
κών αρμών μεταξύ πλαισίων 
παραθύρων και τοιχοποιίας 
κλπ.

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές 
με συνεχή διάβρωση από το νερό, σε 
πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν  και 
ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν βαφτεί με 
χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα 
σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει 
ρηγματώσεις στην επιφάνεια της βαφής.

<  Βάφεται
< Εσωτερικές & εξωτερικές  
      εφαρμογές
<  Εξαιρετική πρόσφυση
< Ανθεκτικό στις ακτίνες UV

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 18

μήνες
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Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

10957802 Φυσίγγιο 260 ■   Λευκό 25 5205205112304

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ενός συστατικού σφραγιστικό 
υψηλής ποιότητας με βάση ακρυ-
λικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση 
σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό 
σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση 
σε πορώδη υλικά. 

Για σφραγίσεις ρηγματώσεων 
τοιχοποιίας, γυψοσανίδας, 
σφραγίσεις χωρισμάτων, κενών 
μεταξύ σοβατεπί, οικοδομικών 
αρμών μεταξύ πλαισίων 
παραθύρων και τοιχοποιίας κλπ.

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή 
διάβρωση  από το νερό, σε πολυαιθυλένιο, πολυπρο-
πυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν 
βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα 
σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει ρηγματώ-
σεις στην επιφάνεια της βαφής.

<  Εσωτερική και εξωτερική χρήση      < Βάφεται      <  Εύκολο στην εφαρμογή      < Εφαρμογή χωρίς αστάρι

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 
DB ACRYLIC STARSEAL

+5˚C
+30˚C

–20˚C
+75˚C 18

μήνες

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ
DB POLYFLEX-422

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

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

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00800 Φυσίγγιο 300 ■   Λευκό 12 5205205113196

00801 Φυσίγγιο 300 ■   Γκρι 12 5205205113202

5552 Λουκάνικο 600 ■   Λευκό 12 5205205113066

5558 Λουκάνικο 600 ■   Γκρι 12 5205205113073

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

+5˚C
+40˚C

–30˚C
+70˚C 12

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

< Πολύ ελαστικό      < ISO 11600 F25 LM       < Αντοχή στο θαλασσινό νερό και στον παγετό      < Αντοχή στη γήρανση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ
DB HYBRISEAL FACADE

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ενός συστατικού σφραγιστικό υβρίδιο πολυουρεθάνης 
με πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Απαλλαγμένο από 
ισοκυάνια και διαλύτες. Μόνιμα ελαστικό. Ανθεκτικό 
στην υγρασία, τις ακραίες καιρικές συνθήκες και την 
υπεριώδη ακτινοβολία. Γρήγορο και άοσμο στέγνωμα. 
Μετά την ωρίμανση βάφεται με κατάλληλα χρώματα 
διασποράς (μη ρητινούχα). Συμμορφώνεται με ISO 
11600 F-25LM, SNJF F 25 E, DIN 18540 F, DIN 4102-1 
fire resistance, FDA specification, UBATC-BUTGB.

Για συγκόλληση και στεγανοποίηση στον τομέα 
των κατασκευών και της βιομηχανίας. Για αρμούς 
μεταξύ ξύλου, μετάλλου, αλουμινίου και PVC, 
καθώς και των περισσοτέρων συνδυασμών τους. 
Για ρωγμές σε σκυρόδεμα, πέτρινους τοίχους, 
μπετόν, τοιχοποιία. Για σφράγιση αρμών στη 
βιομηχανία και σε προκατασκευασμένα κτίρια. 
Για συγκόλληση σε στηθαία, περβάζια, πλακάκια, 
μεταλλικές κατασκευές και επισκευές.

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

5401306 Φυσίγγιο 300 ■   Λευκό 12 5205205113356

5401319 Φυσίγγιο 300 ■   Γκρι 12 5205205113363

5401019 Λουκάνικο 600 ■   Γκρι 12 5205205113059

5401006 Λουκάνικο 600 ■   Λευκό 12 5205205113080

+5˚C
+35˚C

–30˚C
+80˚C 12

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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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 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
DB HIGH-TACK

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
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

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



FLOORING / ΠΑΤΏΜΑΤΑ 4.5

 www.denbraven.gr

< 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 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ  

DB MONTAGEFIX-W

+5˚C
+40˚C

–15˚C
+75˚C 12

μήνες

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
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 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 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      < Γεμίζει κενά      < Εφαρμόζεται σε λείες και πορώδεις επιφάνειες      
< 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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ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Κερασιά Ανοιχτή

Όρεγκον

Wenge

Δρυς

Τικ

Πεύκο

Κερασιά Σκούρη

Κελεμπέκι

Γκρι

Καρυδιά Μέτρια

Λευκό

Μαόνι Σκούρο

Φυσικό Δρυς Σκούρο

Καρυδιά Σκούρη

Μαύρο

Καρυδιά Ανοιχτή

Οξυά

Μαόνι Ανοιχτό

ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ
DB WOOD-PUTTY 

< Πολλές αποχρώσεις ξύλου
< Μετά την ωρίμανση βάφεται
< Εύκολο στην χρήση

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ακρυλικός ξυλόστοκος νερού για επιδιόρθωση χτυπημάτων, 
ρωγμών, ατελειών και οπών ξύλινων επιφανειών. Μπορεί να 
εφαρμοστεί σε πολλαπλές στρώσεις. Μετά την ωρίμανση 
γυαλοχαρτάρεται, τρυπιέται, πριονίζεται, λιμάρεται. 
Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.

Για επισκευές και  επιδιορθώσεις 
ξύλινων επιφανειών που έχουν 
σκασίματα, τρύπες, ρωγμές, 
χτυπήματα κλπ.

Δε συνιστάται για 
εξωτερική χρήση ή για 
σημεία με παρατεταμένη 
υγρασία.

Κωδικός Συσκευασία (gr) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

101 Δοχείο 200 Μαόνι Ανοιχτό 12 5205205610015

102 Δοχείο 200 Μαόνι Σκούρο 12 5205205610022

103 Δοχείο 200 Καρυδιά Ανοιχτή 12 5205205610039

104 Δοχείο 200 Καρυδιά Μέτρια 12 5205205610046

105 Δοχείο 200 Καρυδιά Σκούρη 12 5205205610053

106 Δοχείο 200 Πεύκο 12 5205205610060

107 Δοχείο 200 Κελεμπέκι 12 5205205610077

108 Δοχείο 200 Όρεγκον 12 5205205610084

109 Δοχείο 200 Δρυς 12 5205205610091

110 Δοχείο 200 Φυσικό 12 5205205610107

111 Δοχείο 200 Οξυά 12 5205205610114

112 Δοχείο 200 Λευκό 12 5205205610121

113 Δοχείο 200 Μαύρο 12 5205205610138

114 Δοχείο 200 Γκρι 12 5205205610145

115 Δοχείο 200 Δρυς Σκούρο 12 5205205610152

116 Δοχείο 200 Τικ 12 5205205610169

117 Δοχείο 200 Κερασιά Σκούρη 12 5205205610176

118 Δοχείο 200 Κερασιά Ανοιχτή 12 5205205610183

119 Δοχείο 200 Wenge 12 5205205610190

+5˚C
+30˚C 24

μήνες



ŁAZIENKA

ROOFING & WATERPROOFING / ΣΚΕΠΕΣ & ΣΤΕΓΆΝΩΣΗ



ROOFING & WATERPROOFING / ΣΚΕΠΕΣ & ΣΤΕΓΆΝΩΣΗ5.2

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

15161 Φυσίγγιο 280 ■   Διάφανη 12 8711595097659

15162 Φυσίγγιο 280 ■   Λευκή 12 8711595097673 

2746 Λουκάνικο 600 ■   Διάφανη 12 8711595039062

2727 Λουκάνικο 600 ■   Λευκή 12 8711595039079

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ουδέτερη, αντιμουχλική, άοσμη σιλικόνη εξαιρετικής 
ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα. Εξαιρετική πρό-
σφυση σε πολλές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. 
Άντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το 
χλωριωμένο νερό, την υγρασία. Με αστάρι ZWALUW U12 
γίνεται κατάλληλη για μόνιμη εμβάπτιση στο νερό. Δε 
συρρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. 
Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πιστοποίηση για 
εφαρμογές σε χώρους παρασκευής τροφίμων.

Για σφράγιση αρμών σε σημεία όπου η 
μούχλα πρέπει να αποφεύγεται όπως 
μπάνια, κουζίνες, νεροχύτες, πλακά-
κια, τζάμια, σφαγεία, υγειονομικούς 
χώρους, πισίνες (εσωτερικά και πε-
ριμετρικά), πλαστικά κλπ. Ενδείκνυται 
για σφραγίσεις αρμών διαστολής σε 
uPVC, πλαίσια συστημάτων υαλοπι-
νάκων κλπ. 

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

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

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ 
ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ
DB SILICONE-NO

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

+5˚C
+40˚C

–50˚C
+120˚C 12

μήνες

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ 
ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ
DB SILICONE NEUTRASIL-1001 U

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

10469501 Φυσίγγιο 310 ■   Διάφανη 12 8711595031080 

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ουδέτερη, άοσμη σιλικόνη πολλαπλών εφαρμογών με 
διαρκή ελαστικότητα. Καλή πρόσφυση σε πολλές επιφά-
νειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Άντοχή στις υπεριώδεις 
ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Δε 
συρρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Για 
εσωτερική και εξωτερική χρήση. 

Για αρμούς διαστολής κτηρί-
ων. Για τσιμέντο, τοιχοποιία, 
προκατασκευασμένα τσιμε-
ντένια πάνελ, για συστήματα 
υαλοπινάκων κτλ.

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

< Σιλικόνη πολλαπλών εφαρμογών
< Άοσμη 
< Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες

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

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+120˚C 12

μήνες

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
DB SILICONE BB

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

2226 Φυσίγγιο 310 ■   Διάφανη 12 8711595008242

2441 Φυσίγγιο 310 ■   Λευκή 12 8711595008259

2583 Φυσίγγιο 310 ■   Μαύρη 12 8711595009256

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Όξινη σιλικόνη εξαιρετικών προδιαγραφών 
και χαμηλού μέτρου ελαστικότητας. Ειδικευ-
μένη για κτιριακούς αρμούς και υαλοπίνακες. 
Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση,  την ηλιακή 
ακτινοβολία, τις ρηγματώσεις, το νερό, την 
υγρασία. Μετά την εφαρμογή της ωριμάζει με 
την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία 
μόνιμη ελαστική σφράγιση. Συμμορφώνεται 
με ISO 11600 F&G 20-LM. Για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση. 

Για συστήματα υαλοπινάκων, μεταλλικών 
και γυάλινων κατασκευών, κουφωμάτων, 
τροχόσπιτων, σκαφών κλπ. Πολύ υψηλή 
πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά 
πλακίδια, πορσελάνη, πολυεστέρα, 
ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, 
φινιρισμένο ξύλο, καθώς και σε βαμμένες 
και βερνικωμένες επιφάνειες χωρίς τη 
χρήση ασταριού. Σε πορώδεις επιφάνειες 
συνιστάται αστάρι ZWALUW PRIMER 250.

Δεν συνιστάται για PMMA, PE, 
PP, PC, PTFE, υλικά ασφαλτι-
κής βάσης και επιφάνειες που 
περιέχουν κερί ή ίχνη παραφίνης, 
καθώς και για εφαρμογές σε 
τσιμέντο, μάρμαρο, μόλυβδο, 
χαλκό, γαλβανισμένες επιφάνειες 
και ενυδρεία.

+5˚C
+40˚C

–50˚C
+180˚C 24

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

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



ROOFING & WATERPROOFING / ΣΚΕΠΕΣ & ΣΤΕΓΆΝΩΣΗ 5.3

 www.denbraven.gr

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

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

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ
DB POLYFLEX-422

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

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

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00800 Φυσίγγιο 300 ■   Λευκό 12 5205205113196

00801 Φυσίγγιο 300 ■   Γκρι 12 5205205113202

5552 Λουκάνικο 600 ■   Λευκό 12 5205205113066

5558 Λουκάνικο 600 ■   Γκρι 12 5205205113073

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

+5˚C
+40˚C

–30˚C
+70˚C 12

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

< Πολύ ελαστικό      < ISO 11600 F25 LM       < Άντοχή στο θαλασσινό νερό και στον παγετό      < Άντοχή στη γήρανση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ
DB HYBRISEAL FACADE

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ενός συστατικού σφραγιστικό υβρίδιο πολυουρεθάνης 
με πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Άπαλλαγμένο από 
ισοκυάνια και διαλύτες. Μόνιμα ελαστικό. Άνθεκτικό 
στην υγρασία, τις ακραίες καιρικές συνθήκες και την 
υπεριώδη ακτινοβολία. Γρήγορο και άοσμο στέγνωμα. 
Μετά την ωρίμανση βάφεται με κατάλληλα χρώματα 
διασποράς (μη ρητινούχα). Συμμορφώνεται με ISO 
11600 F-25LM, SNJF F 25 E, DIN 18540 F, DIN 4102-1 
fire resistance, FDA specification, UBATC-BUTGB.

Για συγκόλληση και στεγανοποίηση στον τομέα 
των κατασκευών και της βιομηχανίας. Για αρμούς 
μεταξύ ξύλου, μετάλλου, αλουμινίου και PVC, 
καθώς και των περισσοτέρων συνδυασμών τους. 
Για ρωγμές σε σκυρόδεμα, πέτρινους τοίχους, 
μπετόν, τοιχοποιία. Για σφράγιση αρμών στη 
βιομηχανία και σε προκατασκευασμένα κτίρια. 
Για συγκόλληση σε στηθαία, περβάζια, πλακάκια, 
μεταλλικές κατασκευές και επισκευές.

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

5401306 Φυσίγγιο 300 ■   Λευκό 12 5205205113356

5401319 Φυσίγγιο 300 ■   Γκρι 12 5205205113363

5401019 Λουκάνικο 600 ■   Γκρι 12 5205205113059

5401006 Λουκάνικο 600 ■   Λευκό 12 5205205113080

+5˚C
+35˚C

–30˚C
+80˚C 12

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

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

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.

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

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
< Άπαλλαγμένο από σιλικόνες  και ισοκυανικά 

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΥΠΟΣΤΡΏΜΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΏΝ ΤΑΙΝΙΏΝ  
DB ALUPRIMER

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
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
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ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 
DB TIXOPLAST

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

1216 Φισίγγιο 310 ■   Μαύρο 12 8711595008426

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Σφραγιστικό-συγκολλητικό ασφαλτικής βάσης 
με καλές συγκολλητικές ιδιότητες για στεγνές 
και υγρές επιφάνειες. Άνθεκτικό στην υγρασία, 
το νερό, την τριβή κλπ. Πολύ υψηλή πρόσφυση 
στα περισσότερα οικοδομικά υλικά. Μετά την 
ωρίμανση σχηματίζει ένα πλαστό σφραγιστικό, το 
οποίο μπορεί να βαφτεί με ασφαλτικά χρώματα.

Για συγκόλληση και στεγανοποίηση των 
ασφαλτόπανων σε στέγες, για ασφαλτικά 
κεραμίδια, για επείγουσες στεγανοποιήσεις υγρών 
επιφανειών (περίπτωση βροχής). Χρησιμοποιείται 
σε ταράτσες, υδρορροές, καμινάδες, φεγγίτες, 
λούκια κλπ. Ενδείκνυται για σφράγιση αρμών πριν 
την εφαρμογή της ασφαλτικής μεμβράνης DB 
ALUBAND. 

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

< Εφαρμόζεται και σε βρεγμένες επιφάνειες      < Πολυχρηστικό, συγκολλητικό και σφραγιστικό      < Υψηλή πρόσφυση στα οικοδομικά υλικά

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+70˚C 20

 min.
9

μήνες

ü Εφαρμόζεται και σε βρεγμένες επιφάνειες
ü Πολυχρηστικό, συγκολλητικό  

και σφραγιστικό
ü Υψηλή πρόσφυση στα οικοδομικά υλικά
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ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
DB ALUBAND

Κωδικός Συσκευασία (cm) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

200005 Ρολό 10m 5 ■   Aσημί 6 5205205332313

200009 Ρολό 10m 7.5 ■   Aσημί 4 5205205332320

200014 Ρολό 10m 10 ■   Aσημί 3 5205205332337

200018 Ρολό 10m 15 ■   Aσημί 2 5205205332344

200022 Ρολό 10m 20 ■   Aσημί 1 5205205332351

200026 Ρολό 10m 30 ■   Aσημί 1 5205205332368

200030 Ρολό 10m 60 ■   Aσημί 1 5205205332375

201940 Ρολό 10m 90 ■   Aσημί 1 5205205332382

200421 Ρολό 10m 5 ■   Kεραμιδί 6 5205205332269

200423 Ρολό 10m 7.5 ■ Kεραμιδί 4 5205205332276

200425 Ρολό 10m 10 ■ Kεραμιδι 3 5205205332283

200427 Ρολό 10m 15 ■ Kεραμιδι 2 5205205332238

200436 Ρολό 10m 20 ■ Kεραμιδί 1 5205205332290

200438 Ρολό 10m 30 ■ Kεραμιδί 1 5205205332245

200440 Ρολό 10m 60 ■ Kεραμιδί 1 5205205332252

200442 Ρολό 10m 90 ■ Kεραμιδί 1 5205205332306

200916 Ρολό 10m 5 ■ Mπεζ 6 5205205332399

200917 Ρολό 10m 7.5 ■ Mπεζ 4 5205205332405

200918 Ρολό 10m 10 ■ Mπεζ 3 5205205332412

200919 Ρολό 10m 15 ■ Mπεζ 2 5205205332429

200920 Ρολό 10m 20 ■ Mπεζ 1 5205205332436

200921 Ρολό 10m 30 ■ Mπεζ 1 5205205332443

200922 Ρολό 10m 60 ■ Mπεζ 1 5205205332146

200923 Ρολό 10m 90 ■ Mπεζ 1 5205205332467

203537 Ρολό 10m 5 ■ Kόκκινο 6 5205205332009

203538 Ρολό 10m 7.5 ■ Kόκκινο 4 5205205332016

203539 Ρολό 10m 10 ■ Kόκκινο 3 5205205332504

203540 Ρολό 10m 15 ■ Kόκκινο 2 5205205332511

203543 Ρολό 10m 20 ■ Kόκκινο 1 5205205332528

203541 Ρολό 10m 30 ■ Kόκκινο 1 5205205332474

203542 Ρολό 10m 60 ■ Kόκκινο 1 5205205332535

203544 Ρολό 10m 90 ■ Kόκκινο 1 5205205332542

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Άυτοκόλλητη ασφαλτική ταινία με επικάλυψη αλουμινίου. 
Άντοχή στην υγρασία, το νερό και την ηλιακή ακτινοβολία. 
Ενδείκνυται για γρήγορες στεγανοποιήσεις και επισκευές 
αρμών χωρίς τη χρήση ασταριού σε πολλά υποστρώματα.

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

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

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

+0˚C
+35˚C

–40˚C
+80˚C 20

 min.
24
μήνες

ü Εφαρμόζεται εύκολα  
ü Πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες 
ü Αντέχει στις καιρικές συνθήκες και δεν σκίζεται  
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ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ 
ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ 

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

Για συνδυαστική χρήση με τα χημικά 
βύσματα της Den Braven.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

204045 ΣΕΤ 3 ΤΜΧ - - - 8595100126788

ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
DB POLYESTER CHEMICAL ANCHOR

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

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

204039 Φυσίγγιο 300 - 12 5205205119020

< Πιστοποιημένο με Ευρωπαικό σύστημα ETAG 001  
< Πολυεστερικής βάσης  

< Χωρίς στυρένιο  
< Επαγγελματικών προδιαγραφών

+5˚C
+40˚C 20

 min.
12
μήνες

ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ
DB CHEMICAL ANCHOR GRID

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

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

Κωδικός Συσκευασία (mm) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

204043 ΣΕΤ 5ΤΜΧ 85 - - 5205205119051

204044 ΣΕΤ 5ΤΜΧ 130 - - 5205205119068

ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
DB VINYLESTER CHEMICAL ANCHOR

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

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

204040 Φυσίγγιο 300 - 12 5205205119006

< Πιστοποιημένο με Ευρωπαικό σύστημα ETAG 001  
< Βινυλεστερικής βάσης  

< Χωρίς στυρένιο  
< Επαγγελματικών προδιαγραφών

+5˚C
+40˚C 20

 min.
12
μήνες
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ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Για κατασκευαστικούς αρμούς, για την δημι-
ουργία σωστού βάθους και την αποφυγή συ-
γκόλλησης του σφραγιστικού σε 3 σημεία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 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

ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ
DB BACKER ROD PU

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   
ΔΙΑΣΤΑΣΕΏΝ ΑΡΜΟΥ: 
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

+5˚C
+40˚C 20

 min.
36
μήνες

Κωδικός Συσκευασία Διάμετρος (m)/κιβ τεμ ΕΑΝ-13

210155 Ρολό Ø50 mm 84 - 8711595072854

210154 Ρολό Ø40 mm 120 - 8711595072847

210152 Ρολό Ø30 mm 80 - 8711595072830

210151 Ρολό Ø25 mm 100 - 8711595072823

210150 Ρολό Ø20 mm 150 - 8711595072816

210149 Ρολό Ø15 mm 250 - 8711595072809

210147 Ρολό Ø10 mm 600 - 8711595072793

210145 Ρολό Ø6 mm 1500 - 8711595072786

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 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.

ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 
DB BACKER ROD PE

+5˚C
+40˚C 20

 min.
36
μήνες

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΏΝ ΑΡΜΟΥ: 
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
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Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

15161 Φυσίγγιο 280 ■   Διάφανη 12 8711595097659

15162 Φυσίγγιο 280 ■   Λευκή 12 8711595097673 

2746 Λουκάνικο 600 ■   Διάφανη 12 8711595039062

2727 Λουκάνικο 600 ■   Λευκή 12 8711595039079

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

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

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

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

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ 
ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ
DB SILICONE-NO

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

+5˚C
+40˚C

–50˚C
+120˚C 12

μήνες

ü'Αμεση αρχική συγκράτηση

üΥψηλή τελική συγκόλληση

üΠολυχρηστικόü Αντοχή σε υψηλή 
θερμοκρασία

ü Μόνιμα ελαστική
ü Αντοχή σε λιπαντικά 

και γράσσα

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

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΦΛΑΤΖΕΣ
DB GASKET-SEALANT

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
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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Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

10501 Φυσίγγιο 280 ■   Μαύρος 12 8711595335348

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Στεγανωτική πάστα ανόργανης βάσης 
που μετά την ωρίμανσή της δημιουργεί 
μια σκληρή μάζα με αντοχή σε πολύ 
υψηλές θερμοκρασίες. Mέγιστη αντο-
χή σε  θερμοκρασίες έως 1200OC. 

Για σφράγιση αρμών σε θερμάστρες, 
τζάκια, καυστήρες, μπάρμπεκιου, φούρ-
νους, καπνοδόχους  κλπ. Κατάλληλη 
για αρμολόγηση πυρότουβλων.

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το 
νερό ή για μόνωση από νερό, για PE, 
PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες 
ασφαλτικής βάσης. Δεν είναι κατάλληλη 
για αρμούς διαστολής κτιρίων.

< Αντοχή σε πολύ υψηλή θερμοκρασία έως 1200OC       < Έύκολη εφαρμογή       < Έτοιμη προς χρήση

 ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΤΖΑΚΙΏΝ
DB FIRESEALANT 1200OC

ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
DB POLYESTER CHEMICAL ANCHOR

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

204039 Φυσίγγιο 300 - 12 5205205119020

< Πιστοποιημένο με Έυρωπαικό σύστημα ETAG 001  
< Πολυεστερικής βάσης  

< Χωρίς στυρένιο  
< Έπαγγελματικών προδιαγραφών

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

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

+5˚C
+40˚C 20

 min.
12
μήνες

ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
DB VINYLESTER CHEMICAL ANCHOR

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

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

204040 Φυσίγγιο 300 - 12 5205205119006

< Πιστοποιημένο με Έυρωπαικό σύστημα ETAG 001  
< Βινυλεστερικής βάσης  

< Χωρίς στυρένιο  
< Έπαγγελματικών προδιαγραφών

+5˚C
+40˚C 20

 min.
12
μήνες

ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ
DB CHEMICAL ANCHOR GRID

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

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

Κωδικός Συσκευασία (mm) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

204043 ΣΕΤ 5ΤΜΧ 85 - - 5205205119051

204044 ΣΕΤ 5ΤΜΧ 130 - - 5205205119068

+15˚C
+30˚C

+1200˚C 9
μήνες
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Κωδικός Συσκευασία Μέτρα Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

152938 Dispencer 175 ■   Λευκό 12 8711595152938

ΠΕΡΙΓΡΑΦH
Στεγανοποιητικό νήμα σωληνώσεων από  PTFE. Προσαρμόζει το πάχος του ανάλογα με τα κενά για 
σίγουρη και απροβλημάτιστη σφράγιση μεταξύ δύο σπειρωμάτων. Μορφοποιείται από το σπείρωμα χωρίς 
να παρασύρεται κατά την εφαρμογή και επιτρέπει την ευθυγράμμιση του σωλήνα χωρίς να καταστρέφεται 
η στεγάνωση. Έχει δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί για χρήση σε όλες τις περιπτώσεις λεπτών και χοντρών 
σπειρωμάτων. Η δυναμική του φύση επιτρέπει τη χρήση αυτή σε όλες τις εφαρμογές, δηλαδή είναι ένα 
προϊόν για όλες τις σφραγίσεις σπειρωμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για όλων των ειδών 
σπειρώματα, σε 
δίκτυα νερού, 
λυμάτων, φυσικού 
αερίου, γκαζιού κλπ. 

< Φτιαγμένο 100% από PTFE.
< Έχει καθολική χημική ανθεκτικότητα

< Δεν καίγεται, δεν λιώνει και δεν διαβρώνεται
< Αντέχει σε θερμοκρασίες από -30°C έως +150°C

–30˚C
+150˚C 20

 min.

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΗΜΑ ΤΕΦΛΟΝ 
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΏΜΑΤΑ ΣΏΛΗΝΏΣΕΏΝ
DB TWINEFLON

Κωδικός Συσκευασία (m) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

606002 Ρολό 5 ■   Ασημί 96 5205205661031

606003 Ρολό 10 ■   Ασημί 72 5205205661048

606004 Ρολό 50 ■   Ασημί 24 5205205661055

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ταινία αλουμινίου με ακρυλική κόλλα για σφράγιση στατικών αρμών στη βιο-
μηχανία και την οικοδομή. Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, τις ακτίνες 
θερμότητας, τους υδρατμούς και τη γήρανση. Συνολικό πάχος: 0,07mm. Δύναμη 
από τις κρούσεις: 50Ν/25mm. Πρόσφυση στο μέταλλο: 22,5Ν/25mm. Αντοχή στη 
θερμότητα -30OC έως +85OC. 

Για σφράγιση δικτύων εξαερισμού, μπου-
ριών σε σόμπες και ψησταριές, δικτύων 
κλιματιστικών και θέρμανσης, για κάλυψη 
σωληνώσεων μεταφοράς αέρα κλπ.

< Αντοχή στην θερμότητα       < Ύψηλή πρόσφυση       < Αντοχή στην γήρανση

ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ
DB ALUMINIUM TAPE STARTAPE 

+5˚C
+40˚C

–30˚C
+85˚C 20

 min.

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ 
ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ 
DB CHEMICAL ANCHOR NOSSLE

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ανταλλακτική μύτη-λαβύρινθος ανάμειξης 
για τα χημικά βύσματα POLYESTER και VINYLESTER.

Για συνδυαστική χρήση με τα χημικά 
βύσματα της Den Braven.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

204045 ΣΕΤ 3 ΤΜΧ - - - 8595100126788



HEATING/VENTILATION/AIR CONDITIONS / ΘΈΡΜΑΝΣΗ/ΨΎΞΗ/ΈΞΑΈΡΙΣΜΌΣ HEATING/VENTILATION/AIR CONDITIONS / ΘΈΡΜΑΝΣΗ/ΨΎΞΗ/ΈΞΑΈΡΙΣΜΌΣ 6.5

 www.denbraven.gr

+5˚C
+40˚C

–30˚C
+85˚C 20

 min.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH
Ταινία αλουμινίου με πολυεστερική βαφή και ακρυλική κόλλα για σφράγιση 
στατικών αρμών στη βιομηχανία και την οικοδομή. Ανθεκτική στην υπεριώδη 
ακτινοβολία, τις ακτίνες θερμότητας, τους υδρατμούς και τη γήρανση. Συνολικό 
πάχος: 0,07mm. Δύναμη από τις κρούσεις: 50Ν/25mm. Πρόσφυση στο μέταλλο: 
22,5Ν/25mm. Αντοχή στη θερμότητα -30OC έως +85OC. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για σφράγιση δικτύων εξαερισμού, μπου-
ριών σε σόμπες και ψησταριές, δικτύων 
κλιματισμού και θέρμανσης, για κάλυψη 
σωληνώσεων μεταφοράς αέρα κλπ.

ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ ΧΡΏΜΑΤΙΣΤΗ
DB COLOURED ALUMINIUM TAPE STARTAPE

< Χρωματική επιλογή       < Ύψηλή πρόσφυση       < Αντοχή στην γήρανση

Κωδικός Συσκευασία (m) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

606001 Ρολό 10 ■   Μαύρη 24 5205205338124

606019 Ρολό 10 ■   Kαφέ 24 5205205338117

ΠΕΡΙΓΡΑΦH
Ήχο-απορροφητικό πάνελ που κατασκευάζεται από εύκαμπτο 
αφρό πολυουρεθάνης αυτοσβενόμενο HF1 (UL94) που δεν 
στάζει σε περίπτωση φωτιάς. Η επιφάνεια είναι διαμορφω-
μένη με πρισματικό σχεδιασμό έτσι ώστε να έχει υψηλή 
ακουστική απορρόφηση. Το Mappysil bugnato είναι γνωστό 
και χρησιμοποιείται ευρέως από τους επαγγελματίες του 
κλάδου. Έίναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας και για ελάχι-
στες ποσότητες σε όλα τα χρώματα RAL. Απορρόφηση ήχου 
at=0,55 (sp 50mm) UNI EN 20354: 1993. Θερμική αγωγιμότη-
τα ~ 0,035 W/mk.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Έίναι ιδανικό για απαιτητικές εφαρμογές 
όπως: λεβητοστάσια, μηχανοστάσια, φρεάτια 
ανελκυστήρων και γενικών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, κανάλια αεραγωγών, 
σκοπευτήρια κλπ. Έίναι επίσης κατάλληλο 
για δημόσιους χώρους όπως στούντιο ηχο-
γραφήσεων, αίθουσες  μουσικής , αίθουσες 
ελέγχου τηλεόρασης, ραδιοφώνου και 
κινηματογράφους.

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΦΡΏΔΕΣ ΣΧΗΜΑ ΑΥΓΟΘΗΚΗΣ
MAPPYSIL BUGNATO

< Ηχομόνωση
< Θερμομόνωση
< Αντοχή στην θερμοκρασία
< Αντίδραση στην φωτιά
< Γρήγορη εγκατάσταση

Κωδικός Συσκευασία Διαστάσεις (cm) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

Μ0042 Πάνελ 100x100x3 ■   Γκρι 20 8003202350302

M0043 Πάνελ 100x100x5 ■   Γκρι 20 8003202401035

M0044 Πάνελ 100x50x3 ■   Γκρι 20 8003202422221

M0045 Πάνελ 100x50x5 ■   Γκρι 20 8003202433333

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Χρήση μόνο σε 
εσωτερικές 
εφαρμογές

ΠΕΡΙΓΡΑΦH
Ήχο-απορροφητικό πάνελ φτιαγμένο από εύκαμπτο 
αφρό πολυουρεθάνης αυτοσβενόμενο HF1 (UL94) 
που δεν στάζει σε περίπτωση φωτιάς. Η επιφάνειά 
του είναι διαμορφωμένη σε πυραμοειδές σχήμα για 
την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ηχητικής απορ-
ρόφησης. Έίναι το πιο διάσημο και με τις περισσό-
τερες πωλήσεις ηχομονωτικό πάνελ. Απορρόφηση 
ήχου aw=0,45 (sp 50mm) UNI EN 20354: 1993. 
Θερμική αγωγιμότητα ~ 0,035 W/mk.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλο για οποιοδήποτε χώρο δημόσιας χρήσης 
όπως: αίθουσες μουσικής, στούντιο ηχογραφήσεων, 
τηλεοπτικές  ή ραδιοφωνικές αίθουσες ελέγχου, 
νηπιαγωγεία, σχολεία, αίθουσες αναψυχής, θέατρα, 
κινηματογράφους, νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού, 
ταβέρνες, νοσοκομεία, γραφεία, αίθουσες συνεδριά-
σεων, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες, γυμνα-
στήρια, μαγαζιά και εμπορικά κέντρα. Ιδανικό και για 
οικιακή χρήση (παιδικά δωμάτια, playrooms).

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΦΡΏΔΕΣ ΣΧΗΜΑ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ
MAPPYSIL PIRAMIDALE

< Ηχομόνωση
< Αντοχή στην θερμοκρασία
< Θερμομόνωση

Κωδικός Συσκευασία Διαστάσεις (cm) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

Μ0040 Πάνελ 100x100x5 ■   Γκρι 18 8003202400229

Μ0041 Πάνελ 100x50x5 ■   Γκρι 36 8003202401011

20
 min.

20
 min.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Χρήση μόνο σε 
εσωτερικές 
εφαρμογές

Τοποθετείστε το Mappysil Piramidale AU σε τοίχους ή ταβάνια χρησιμοποιώντας τον Acoustic PU Adhesive, τον εξειδικευμένο αφρό συγκόλλησης ήχο-απορροφητικών πάνελ.
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20
 min.

Κωδικός Συσκευασία Διαστάσεις (cm) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

M0046 Πάνελ 100x120 ■   Μαύρο 1 8003202660050

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ήχο-μονωτικό πάνελ που αποτελείται από ένα υψηλής πυκνότητας 
ελαστομερές  με τη προσθήκη ανόργανων πληρωτικών που προσδίδει 
ένα υψηλό ειδικό βάρος. Έιδικά σχεδιασμένο ως εναλλακτική λύση της  
πλάκας μολύβδου. Δεν περιέχει πίσσα και μόλυβδο. Έφαρμόζεται απευθεί-
ας πάνω στην επιφάνεια χωρίς στήριξη λόγω του ότι είναι αυτοκόλλητο. 
Ακουστική μόνωση B s3 dO (EN 13501), FMVSS 302 COMPIANT.  Αντίδρα-
ση στην φωτιά (ISO 3795) EUROCLASS E (EN 13501).Διατίθεται και χωρίς 
κόλλα, κατόπιν παραγγελίας .

Έίναι ιδανικό για ενδιάμεσους τοίχους (π.χ. ανάμε-
σα σε δύο διπλανά δωμάτια) στους οποίους είναι 
απαραίτητο ένα ηχομονωτικό . Μπορεί εύκολα 
να συνδυαστεί με φύλλα γυψοσανίδας, τσιμε-
ντοσανίδας και πάνελ ξύλου  για την αύξηση της 
ακουστικής απόδοσης. Κατάλληλο για τοίχους και  
ταβάνια. Μπορεί να εφαρμοστεί και σαν προϊόν 
απόσβεσης δονήσεων σε φύλλα μετάλλου.

< Ηχομόνωση       < Γρήγορη εγκατάσταση       < Αντίδραση στην φωτιά

ΗΧΟΜΟΝΏΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΑΝΕΛ
MAPPYSILENT

20
 min.

Κωδικός Συσκευασία Διαστάσεις (cm) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

Μ0048 Πάνελ 100x70 ■   Ασημί 30 8003202403213

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Θερμοανακλαστικό πάνελ καλυπτόμενο από πραγματικό αλουμίνιο. Αντανακλά 
τη θερμότητα και αποτρέπει την απώλεια της μέσα από την τοιχοποιία. Προωθεί 
την θερμότητα στο εσωτερικό του σπιτιού βοηθώντας στην εξοικονόμηση ενέρ-
γειας. Το πάνελ είναι ευρείας χρήσης και κατάλληλο για όλα τα είδη θερμαντι-
κών σωμάτων. Eίναι πρακτικό και γρήγορο στην τοποθέτηση χάρη στη ΔΩΡΈΑΝ 
ταινία διπλής όψης του σετ (περιλαμβάνεται στη συσκευασία).

Για όλους τους τύπους 
θερμαντικών σωμάτων 
όπως: σόμπες, καλορι-
φέρ, θερμάστρες κλπ.

< Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες       < Έύκολο στην χρήση       < Έξοικονομεί ενέργεια

ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
THERMOFLEX

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Χρήση μόνο σε 
εσωτερικές 
εφαρμογές

ΠΕΡΙΓΡΑΦH
Κιτ αυτοκόλλητο ηχομονωτικό πάνελ [4 πάνελ (50cm x 25cm) και 4 λωρίδες (5cm x 25m)] πολλαπλών 
εφαρμογών. Ύψηλής ποιότητας, πρακτικό και εύκολο στη χρήση. Χρησιμοποιείται για να μετριάσει 
ή ακόμα και να απομονώσει το δυνατό θόρυβο που εκπέμπεται από διάφορες συσκευές. Όι 4 extra 
λωρίδες που παρέχονται, τοποθετούνται στις ενώσεις που δημιουργούν τα πάνελ για να αποτρέ-
ψουν τη δημιουργία ακουστικών γεφυρών και να πετύχουν τα μέγιστα αποτελέσματα ηχομόνωσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για πλυντήρια, στεγνωτή-
ρες, γεννήτριες, κλιμα-
τιστικά, απορροφητήρες, 
αυτοκίνητα, φορτηγά, και 
μηχανές όλων των τύπων.

< Γρήγορη εγκατάσταση       < Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες       < Έύκολο στην χρήση

Κωδικός Συσκευασία Διαστάσεις (cm) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

M0050 Πάνελ 50x25 (4 τεμ) ■   Μαύρο 20 8003202800012

ΗΧΟΜΟΝΏΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΧΡΗΣΕΏΝ
MAPPYPELL

20
 min.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH
Θέρμο-ηχομονωτικό πάνελ τοίχου. Κατασκευασμένο από δύο στρώματα 
πολυεστερικών ινών κλάσης 1/F1 και στο ενδιάμεσο τους ένα ελαστομερές  
ηχομονωτικό υψηλής πυκνότητας. Προσφέρει ηχομόνωση Rw= 56 db (UNI EN ISO 
140-3:2006) και θερμική αγωγιμότητα 0,0341 W/mk (EN 12667:2001, EN 12664:2001). 
Αντίδραση στην φωτιά B s1 d0 (EN 13501-1:2007) CLASS 1 (UNI 9177:1087).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Έίναι ιδανικό για τοίχους, ταβάνια, κλπ. 
Έκτός από τοιχοποιία μπορεί εύκολα 
να συνδυαστεί με φύλλα γυψοσανίδας, 
τσιμεντοσανίδας και πάνελ ξύλου  για 
την αύξηση της ακουστικής απόδοσης. 

< Ηχομόνωση   < Θερμομόνωση   < Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες   < Έξοικονομεί ενέργεια   < Αντίδραση στην φωτιά 

Κωδικός Συσκευασία Διαστάσεις (cm) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

M0051 Πάνελ 100x120 (3 τεμ) ■   Λευκό/Μαύρο 1 8003202400069

ΘΕΡΜΟ-ΗΧΟΜΟΝΏΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ΤΟΙΧΟΥ                                                     
MAPPYSILENT CR 400 

20
 min.
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ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΓΕΝΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ
DB SILICONE-1001 U

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

4369 Φυσίγγιο 280 ■   Διάφανη 25 8711595011419

4391 Φυσίγγιο 280 ■   Λευκή 25 8711595011426

4430 Φυσίγγιο 280 ■   Μαύρη 25 8711595022668

4356 Φυσίγγιο 280 ■   Καφέ 25 8711595028837

4336 Φυσίγγιο 280 ■   Γκρι 25 8711595028813

8471 Λουκάνικο 550 ■   Διάφανη 12 8711595048149

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Όξινη σιλικόνη υψηλών 
προδιαγραφών με μεγάλη 
ελαστικότητα. Αντοχή στις 
υπεριώδεις ακτίνες, τις 
ρηγματώσεις, το νερό, την 
υγρασία. Για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση.

Για αρμολόγηση σε λείες επιφάνειες. Ενδείκνυται στον κατα-
σκευαστικό τομέα, αλλά και για οικιακή χρήση. Πολύ υψηλή 
πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, 
πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, φινιρισμένο ξύλο, 
καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες χωρίς τη 
χρήση ασταριού. Εφαρμόζεται σε συστήματα γυαλιού, μεταλλι-
κών κατασκευών, κουφωμάτων, τροχόσπιτων, σκαφών κλπ.

Δεν συνιστάται για PE, PP, PTFE, 
PC, PMMA, υλικά ασφαλτικής 
βάσης καθώς και για εφαρμογές 
σε τσιμέντο, μάρμαρο, μόλυ-
βδο, χαλκό, και γαλβανισμένες 
επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη 
για ενυδρεία.

<  Υψηλή μηχανική απόδοση
< 100% αδιάβροχη
<  Εσωτερική & εξωτερική χρήση
< Αντοχή στις ακτίνες UV

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+120˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

15161 Φυσίγγιο 280 ■   Διάφανη 12 8711595097659

15162 Φυσίγγιο 280 ■   Λευκή 12 8711595097673 

2746 Λουκάνικο 600 ■   Διάφανη 12 8711595039062

2727 Λουκάνικο 600 ■   Λευκή 12 8711595039079

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ουδέτερη, αντιμουχλική, άοσμη σιλικόνη εξαιρετικής ποιότη-
τας με διαρκή ελαστικότητα. Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές 
επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις 
ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το χλωριωμένο νερό, την υγρασία. 
Με αστάρι ZWALUW U12 γίνεται κατάλληλη για μόνιμη εμβά-
πτιση στο νερό. Δε συρρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες 
επιφάνειες. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πιστοποίηση 
για εφαρμογές σε χώρους παρασκευής τροφίμων.

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

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

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

ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΌΥΔΕΤΕΡΗ 
ΑΝΤΙΜΌΥΧΛΙΚΗ
DB SILICONE-NO

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

+5˚C
+40˚C

–50˚C
+120˚C 12

μήνες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

10082701 Φυσίγγιο 310 ■   Διάφανο 12 8711595009225

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας, 
διάφανο ακρυλικό σφραγιστικό με πρόσθετα 
σιλικόνης. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα 
διάφανο πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό. Πολύ 
καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά χωρίς τη χρή-
ση ασταριού. Δεν διαβρώνει τα μέταλλα. Μπορεί 
να απορροφήσει έως 12,5% κινητικότητα αρμού. 
Διάφανο μετά την ωρίμανση του. Βάφεται με 
πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. 

Για αρμούς κουφωμάτων (αλουμινίου 
και ξύλινων) και τοιχοποιίας. Αρμούς 
μεταξύ εσωτερικών σκαλιών και 
τοίχων, οροφής και τοίχων, σοβατεπί 
και περβάζια. Το DB ACRYL CLEAR 
WT έχει υψηλή πρόσφυση χωρίς 
την χρήση ασταριού σε τσιμέντο, 
τούβλο, βαμμένο ξύλο, ανοδιωμένο 
αλουμίνιο και σκληρό PVC.

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση 
κάτω από το νερό, για PE, PP, 
PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες 
ασφαλτικής βάσης. Μετά από με-
γάλη έκθεση σε νερό η επιφάνεια 
του διάφανου DB ACRYL CLEAR 
WT  μπορεί να κοκκινίσει. Επανέρ-
χεται στη αρχική κατάσταση όταν 
η επιφάνεια στεγνώσει.

< Διάφανο ακρυλικό σφραγιστικό      < Μεγάλη ελαστικότητα      < Δεν διαβρώνει τα μέταλλα      < Για εσωτερικές εφαρμογές

ΔΙΑΦΑΝΌ ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ
DB ACRYL CLEAR WT

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 12

μήνες
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ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ 
ΓΕΝΙΚΏΝ EΦΑΡΜΌΓΏΝ

DB ACRYLIC-1001 D

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

10698111 Φυσίγγιο 280 ■   Λευκό 25 5205205112328

12002477 Φυσίγγιο 280 ■   Γκρι 25 5205205112335

12002497 Φυσίγγιο 280 ■   Καφέ 25 5205205112342

11778002 Λουκάνικο 400 ■   Λευκό 12 5205205112359

12003321 Λουκάνικο 600 ■   Λευκό 12 8711595171595 

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού σφραγιστικό υψηλής ποιό-
τητας με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την 
ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό 
σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πο-
ρώδη υλικά. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά 
χρώματα. Μπορεί να απορροφήσει έως 7,5% 
κινητικότητα αρμού. Πιστοποιητικό CE 7,5 P.

Για σφραγίσεις ρηγματώσε-
ων τοιχοποιίας, γυψοσα-
νίδας, χωρισμάτων, κενών 
μεταξύ σοβατεπί, οικοδομι-
κών αρμών μεταξύ πλαισίων 
παραθύρων και τοιχοποιίας 
κλπ.

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές 
με συνεχή διάβρωση από το νερό, σε 
πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν  και 
ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν βαφτεί με 
χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα 
σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει 
ρηγματώσεις στην επιφάνεια της βαφής.

<  Βάφεται
< Εσωτερικές & εξωτερικές  
      εφαρμογές
<  Εξαιρετική πρόσφυση
< Ανθεκτικό στις ακτίνες UV

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 18

μήνες

ΧΡΏΜΑΤΌΛΌΓΙΌ

Κελεμπέκι 2601 Ιρόκο 9901Δρυς 3501 Καρυδιά 1231 Όξυά 8901Πεύκο 3901 Κερασιά 5601 Μαόνι Σκ. 7801Καρυδιά Σκ. 0301 Βέγκε 2071

ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ ΞΥΛΌΥ
DB ACRYLIC PARQUET-SEAL

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

15531 Φυσίγγιο 310 Κελεμπέκι 2601 12 5205205112137

15532 Φυσίγγιο 310 Πεύκο 3901 12 5205205112144

15533 Φυσίγγιο 310 Δρυς 3501 12 5205205112151

15534 Φυσίγγιο 310 Ιρόκο 9901 12 5205205112168

15535 Φυσίγγιο 310 Κερασιά 5601 12 5205205112175

15536 Φυσίγγιο 310 Καρυδιά 1231 12 5205205112182

15537 Φυσίγγιο 310 Καρυδιά Σκ. 0301 12 5205205112199

15538 Φυσίγγιο 310 Μαόνι Σκ. 7801 12 5205205112205

15539 Φυσίγγιο 310 Οξυά 8901 12 5205205112212

16291 Φυσίγγιο 310 Βέγκε 2071 12 5205205112243

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Εξαιρετικής ποιότητας σφραγιστικό σε αποχρώ-
σεις ξύλου με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά 
την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό 
σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη 
υλικά χωρίς τη χρήση ασταριού. Υψηλή πρόσφυση 
σε τούβλα, τοιχοποιία, ξύλινες επιφάνειες κλπ. 
Μετά την ωρίμανση μπορεί να βαφτεί. Για χρήση 
εσωτερική και εξωτερική.

Για σφράγιση ξύλινων και 
laminate δαπέδων, πλαισίων 
ξύλινων κουφωμάτων, 
σφράγιση μεταξύ σκάλας 
και τοιχοποιίας, σφράγιση 
σε πέργολες, ξύλινες 
κατασκευές κλπ.

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε 
περιοχές με συνεχή διάβρωση από 
το νερό, πολυπροπυλένιο, τεφλόν 
και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν 
βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη 
περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο, 
μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις 
στην επιφάνεια της βαφής.

< Εξαιρετική ποιότητα
< Αποχρώσεις ξύλου
<  Εσωτερικές & εξωτερικές 
      εφαρμογές
< Εύκολο στην εφαρμογή

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 30

μήνες
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ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού υβριδικό συ-
γκολλητικό, άμεσης συγκράτησης 
και υψηλής ποιότητας. Λόγω της 
ισχυρής και άμεσης συγκράτησης 
η στήριξη των υλικών κατά την 
εφαρμογή δεν είναι απαραίτητη. 
Είναι άοσμο, δεν περιέχει ισοκυα-
νικά, σιλικόνες και διαλύτες.

Για συγκόλληση διαφόρων υλικών στην οικοδομή και 
την βιομηχανία. Κατάλληλο για πορσελάνη, βαμμένο 
μέταλλο, εποξικά και πολυεστερικά πάνελ, πολυστερίνη, 
σκληρό PVC, πολυκαρμπονικά, πάνελ πολυουρεθάνης, 
ανοξείδωτο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, χαλκό, γαλβανιζέ 
επιφάνειες, ξύλο και πάνελ  HPL.
Προσοχή: Συστήνεται η εφαρμογή του  με ενισχυμένο 
πιστόλι σιλικόνης (δύναμη σκανδάλης 12/1).

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω 
από το νερό, για PE, PP, PTFE 
και επιφάνειες ασφαλτικής 
βάσης. Ακατάλληλο για 
αρμούς διαστολής. Δεν 
βάφεται με χρώματα 
αλκυδικής βάσης. Δεν αντέχει 
στην ηλιακή ακτινοβολία. 

< Εξαιρετική αρχική συγκράτηση      < Υψηλή τελική συγκόλληση      < Πολυχρηστικό      
< Άοσμο, ουδέτερο      < Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

13430 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 8711595080026

ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΒΙΌΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ
DB HIGH-TACK

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ü'Αμεση αρχική συγκράτηση

üΥψηλή τελική συγκόλληση

üΠολυχρηστικό

ü Αμεση αρχική συγκράτηση   üΥψηλή τελική συγκόλληση   üΠολυχρηστικό

ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ ΚΑΘΡΕΠΤΏΝ 
ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
DB MIRRORFIX-MS

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ

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
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ΠΕΡΙΓΡΑΦH

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.

 ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ/ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ 
ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ  

DB HYBRIFIX

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

1125 Σωληνάριο 80 ■   Λευκό 25 8711595089784

15156 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 8711595097550

15157 Φυσίγγιο 290 ■   Γκρι 12 8711595097574

12009456 Φυσίγγιο 290 ■   Μαύρο 12 8711595189309

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

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

15155 Φυσίγγιο 290    Υπερδιάφανο 12 8711595097536

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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.

 ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ/ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ 
ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ 

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

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

 ΑΡΜΌΚΌΛΛΑ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ  
DB TECTANE-452

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Υψηλής ποιότητας, επαγγελματικό, πολυουρε-
θανικό σφραγιστικό μεσαίου μέτρου ελαστι-
κότητας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική 
υγρασία. Το DB TECTANE 452 είναι εύκολο στην 
εφαρμογή με πιστόλι, με εξαιρετική πρόσφυση. 
Συμμορφώνεται με ISO 11600 F 25LM, SNJF 
F25E, FDA, ITT of CAoF.

Για ελαστικές συγκολλήσεις σε εσωτε-
ρικές και εξωτερικές εφαρμογές. Για 
αρμούς σύνδεσης δαπέδων και τοίχων. Σε 
μεταλλικές κατασκευές, σε προκατασκευ-
ασμένα σπίτια, οχήματα, container, ψυγεία, 
αυτοκινούμενα, σκάφη, τροχόσπιτα, τρένα, 
αεροπλάνα. 

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

6729 Φυσίγγιο 300 ■   Μαύρο 12 5205205113011

6728 Φυσίγγιο 300 ■   Λευκό 12 5205205113004

< Μεσαίου μέτρου ελαστικότητας      < Υψηλή μηχανική αντοχή      < Μόνιμα ελαστικό      < Βάφεται

+5˚C
+40˚C

–30˚C
+70˚C 12

μήνες
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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 ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
 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.

ΜΌΝΤΑΖΌΚΌΛΛΑ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ 
ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ  
DB MONTAGEFIX-W

+5˚C
+40˚C

–15˚C
+75˚C 12

μήνες

ΜΌΝΤΑΖΌΚΌΛΛΑ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ 
ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 
DB MONTAGEFIX-PU

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ

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

ΜΌΝΤΑΖΌΚΌΛΛΑ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ 
ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ ΒΑΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΌΥ
DB MONTAGEFIX-Ν

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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      < Γεμίζει κενά      < Εφαρμόζεται σε λείες και πορώδεις επιφάνειες      
< 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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ΞΥΛΌΚΌΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΏΣ  
DB WOODFIX D2

+10˚C
+30˚C 12

μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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

ΚΌΛΛΑ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΔΙΑΒΡΌΧΗ D4  
DB WOODFIX PU D4 

< Γρήγορη ωρίμανση      
< Υψηλή εφελκυστική αντοχή     
< Άντοχή στην υγρασία

Κωδικός Συσκευασία (gr ) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

200145 Μπιμπερό 500 ■   Μελί 12 5205205670149

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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. Ή 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 ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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%.

ΞΥΛΌΚΌΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΏΣ ΑΔΙΑΒΡΌΧΗ  
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

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

+5˚C
+30˚C 12

μήνες

-30˚C
+100˚C
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ΒΕΝΖΙΝΌΚΌΛΛΑ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ  
DB CONTACT ADHESIVE ΝΌ 110

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
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

üΙσχυρή συγκόλληση     

üΣύνθεση χωρίς τολουόλη    

üΓρήγορη ωρίμανση



WOODWORKING / ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΉ 7.9

 www.denbraven.gr

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ελαφρύς ακρυλικός στόκος έτοιμος προς χρήση, για 
επισκευές ρωγμών, μεγάλων οπών, στατικών αρμών κλπ. 
Μηδενική συρρίκνωση. Ελαφρά ελαστικότητα. Δυνατότητα 
πλήρωσης/κάλυψης μεγάλων κενών έως και 5cm. Είναι 
ταχυστέγνωτος, τρίβεται εύκολα και βάφεται με πλαστικά και 
ακρυλικά χρώματα χωρίς ρίσκο ρηγμάτωσης της επιφάνειας.

Για γρήγορη και εύκολη επισκευή 
μεγάλων ρωγμών, οπών, ανοιγμάτων 
σε τοίχους, γυψοσανίδες, 
τσιμεντοσανίδες, ξύλα, σοβάδες κλπ.

Δε συνιστάται για 
εξωτερική χρήση 
ή για σημεία με 
παρατεταμένη υγρασία.

ΕΛΑΦΡΥΣ ΑΚΡΥΛΙΚΌΣ ΣΤΌΚΌΣ 
DB QUALY FILL

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

18941 Δοχείο 500 ■   Λευκός 12 5205205116104

18967 Δοχείο 5 lt ■   Λευκός 1 5205205116111

< Δεν συρρικνώνεται     < Καλύπτει μεγάλα κενά με μία στρώση       
< Δεν ρηγματώνει την επιφάνεια της βαφής      < Μικρό βάρος

+5˚C
+30˚C 12

μήνες

ΞΥΛΌΣΤΌΚΌΣ ΝΕΡΌΥ
DB WOOD-PUTTY 

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ακρυλικός ξυλόστοκος νερού για επιδιόρθωση χτυπημάτων, 
ρωγμών, ατελειών και οπών ξύλινων επιφανειών. Μπορεί να 
εφαρμοστεί σε πολλαπλές στρώσεις. Μετά την ωρίμανση 
γυαλοχαρτάρεται, τρυπιέται, πριονίζεται, λιμάρεται. 
Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.

Για επισκευές και  επιδιορθώσεις 
ξύλινων επιφανειών που έχουν 
σκασίματα, τρύπες, ρωγμές, 
χτυπήματα κλπ.

Δε συνιστάται για 
εξωτερική χρήση ή για 
σημεία με παρατεταμένη 
υγρασία.

< Πολλές αποχρώσεις ξύλου
< Μετά την ωρίμανση βάφεται
< Εύκολο στην χρήση

Κωδικός Συσκευασία (gr) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

101 Δοχείο 200 Μαόνι Ανοιχτό 12 5205205610015

102 Δοχείο 200 Μαόνι Σκούρο 12 5205205610022

103 Δοχείο 200 Καρυδιά Ανοιχτή 12 5205205610039

104 Δοχείο 200 Καρυδιά Μέτρια 12 5205205610046

105 Δοχείο 200 Καρυδιά Σκούρη 12 5205205610053

106 Δοχείο 200 Πεύκο 12 5205205610060

107 Δοχείο 200 Κελεμπέκι 12 5205205610077

108 Δοχείο 200 Όρεγκον 12 5205205610084

109 Δοχείο 200 Δρυς 12 5205205610091

110 Δοχείο 200 Φυσικό 12 5205205610107

111 Δοχείο 200 Οξυά 12 5205205610114

112 Δοχείο 200 Λευκό 12 5205205610121

113 Δοχείο 200 Μαύρο 12 5205205610138

114 Δοχείο 200 Γκρι 12 5205205610145

115 Δοχείο 200 Δρυς Σκούρο 12 5205205610152

116 Δοχείο 200 Τικ 12 5205205610169

117 Δοχείο 200 Κερασιά Σκούρη 12 5205205610176

118 Δοχείο 200 Κερασιά Ανοιχτή 12 5205205610183

119 Δοχείο 200 Wenge 12 5205205610190

+5˚C
+30˚C 24

μήνες



ü Εξαιρετική ποιότητα
ü Αποχρώσεις ξύλου

ü Εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές
ü Εύκολο στην εφαρμογή

Κελεμπέκι 2601 Ιρόκο 9901Δρυς 3501Πεύκο 3901 Κερασιά 5601

Καρυδιά 1231 Όξυά 8901Μαόνι Σκ. 7801Καρυδιά Σκ. 0301 Βέγκε 2071



ŁAZIENKA

FACADE / ΠΡΌΣΌΨΗ
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ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΓΙΑ ΥΑΛΌΠΙΝΑΚΕΣ 
DB SILICONE BB

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

2226 Φυσίγγιο 310 ■   Διάφανη 12 8711595008242

2441 Φυσίγγιο 310 ■   Λευκή 12 8711595008259

2583 Φυσίγγιο 310 ■   Μαύρη 12 8711595009256

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Όξινη σιλικόνη εξαιρετικών προδιαγραφών 
και χαμηλού μέτρου ελαστικότητας. Ειδικευ-
μένη για κτιριακούς αρμούς και υαλοπίνακες. 
Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση,  την ηλιακή 
ακτινοβολία, τις ρηγματώσεις, το νερό, την 
υγρασία. Μετά την εφαρμογή της ωριμάζει με 
την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία 
μόνιμη ελαστική σφράγιση. Συμμορφώνεται 
με ISO 11600 F&G 20-LM. Για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση. 

Για συστήματα υαλοπινάκων, μεταλλικών 
και γυάλινων κατασκευών, κουφωμάτων, 
τροχόσπιτων, σκαφών κλπ. Πολύ υψηλή 
πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά 
πλακίδια, πορσελάνη, πολυεστέρα, 
ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, 
φινιρισμένο ξύλο, καθώς και σε βαμμένες 
και βερνικωμένες επιφάνειες χωρίς τη 
χρήση ασταριού. Σε πορώδεις επιφάνειες 
συνιστάται αστάρι ZWALUW PRIMER 250.

Δεν συνιστάται για PMMA, PE, 
PP, PC, PTFE, υλικά ασφαλτι-
κής βάσης και επιφάνειες που 
περιέχουν κερί ή ίχνη παραφίνης, 
καθώς και για εφαρμογές σε 
τσιμέντο, μάρμαρο, μόλυβδο, 
χαλκό, γαλβανισμένες επιφάνειες 
και ενυδρεία.

+5˚C
+40˚C

–50˚C
+180˚C 24

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

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

ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΌΥΔΕΤΕΡΗ 
ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ
DB SILICONE NEUTRASIL-1001 U

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

10469501 Φυσίγγιο 310 ■   Διάφανη 12 8711595031080 

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

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

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

< Σιλικόνη πολλαπλών εφαρμογών
< Άοσμη 
< Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες

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

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+120˚C 12

μήνες

ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΓΕΝΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ
DB SILICONE-1001 U

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

4369 Φυσίγγιο 280 ■   Διάφανη 25 8711595011419

4391 Φυσίγγιο 280 ■   Λευκή 25 8711595011426

4430 Φυσίγγιο 280 ■   Μαύρη 25 8711595022668

4356 Φυσίγγιο 280 ■   Καφέ 25 8711595028837

4336 Φυσίγγιο 280 ■   Γκρι 25 8711595028813

8471 Λουκάνικο 550 ■   Διάφανη 12 8711595048149

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Όξινη σιλικόνη υψηλών 
προδιαγραφών με μεγάλη 
ελαστικότητα. Αντοχή στις 
υπεριώδεις ακτίνες, τις 
ρηγματώσεις, το νερό, την 
υγρασία. Για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση.

Για αρμολόγηση σε λείες επιφάνειες. Ενδείκνυται στον κατα-
σκευαστικό τομέα, αλλά και για οικιακή χρήση. Πολύ υψηλή 
πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, 
πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, φινιρισμένο ξύλο, 
καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες χωρίς τη 
χρήση ασταριού. Εφαρμόζεται σε συστήματα γυαλιού, μεταλλι-
κών κατασκευών, κουφωμάτων, τροχόσπιτων, σκαφών κλπ.

Δεν συνιστάται για PE, PP, PTFE, 
PC, PMMA, υλικά ασφαλτικής 
βάσης καθώς και για εφαρμογές 
σε τσιμέντο, μάρμαρο, μόλυ-
βδο, χαλκό, και γαλβανισμένες 
επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη 
για ενυδρεία.

<  Υψηλή μηχανική απόδοση
< 100% αδιάβροχη
<  Εσωτερική & εξωτερική χρήση
< Αντοχή στις ακτίνες UV

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+120˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο
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< Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, 
      το νερό και τις ακραίες καιρικές συνθήκες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

15161 Φυσίγγιο 280 ■   Διάφανη 12 8711595097659

15162 Φυσίγγιο 280 ■   Λευκή 12 8711595097673 

2746 Λουκάνικο 600 ■   Διάφανη 12 8711595039062

2727 Λουκάνικο 600 ■   Λευκή 12 8711595039079

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

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

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

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

ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΌΥΔΕΤΕΡΗ 
ΑΝΤΙΜΌΥΧΛΙΚΗ

DB SILICONE-NO

+5˚C
+40˚C

–50˚C
+120˚C 12

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ü Μηχανισμός ουδέτερης ωρίμανσης
üΕφαρμόζεται χωρίς αστάρι  

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

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

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

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

<  Μεγάλη ποικιλία έτοιμων  
αποχρώσεων      

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

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+120˚C 12

μήνες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

12009863Α Σετ 310 1002 2 5205205002995

12009511Α Σετ 310 1015 2 5205205003176

12009880Α Σετ 310 3007 2 5205205003121

12009950Α Σετ 310 3020 2 5205205003145

12009879Α Σετ 310 5010 2 5205205003138

12009866Α Σετ 310 5011 2 5205205003008

12009510Α Σετ 310 6005 2 5205205003183

12009949Α Σετ 310 6009 2 5205205003152

12009869Α Σετ 310 7006 2 5205205003015

12009506Α Σετ 310 7011 2 5205205003220

12009861Α Σετ 310 7012 2 5205205003022

12009864Α Σετ 310 7015 2 5205205003039

12009508Α Σετ 310 7016 2 5205205003206

12009870Α Σετ 310 7021 2 5205205003046

12009873Α Σετ 310 7032 2 5205205003053

12009507Α Σετ 310 7035 2 5205205003213

12009871Α Σετ 310 7039 2 5205205003060

12009951Α Σετ 310 8003 2 5205205003169

12009509Α Σετ 310 8007 2 5205205003190

12009867Α Σετ 310 8014 2 5205205003077

12009862Α Σετ 310 8017 2 5205205003084

12009505Α Σετ 310 9001 2 5205205003237

12009865Α Σετ 310 9003 2 5205205003091

12009868Α Σετ 310 9006 2 5205205003107

12009872Α Σετ 310 9007 2 5205205003114

12009504Α Σετ 310 9010 2 5205205003244

12009503Α Σετ 310 TRAN.GREY 2 5205205003251

ΧΡ
Ώ

Μ
ΑΤ

ΌΛ
ΌΓ

ΙΌ
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ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ 
ΓΕΝΙΚΏΝ EΦΑΡΜΌΓΏΝ

DB ACRYLIC-1001 D

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

10698111 Φυσίγγιο 280 ■   Λευκό 25 5205205112328

12002477 Φυσίγγιο 280 ■   Γκρι 25 5205205112335

12002497 Φυσίγγιο 280 ■   Καφέ 25 5205205112342

11778002 Λουκάνικο 400 ■   Λευκό 12 5205205112359

12003321 Λουκάνικο 600 ■   Λευκό 12 8711595171595 

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού σφραγιστικό υψηλής ποιό-
τητας με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την 
ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό 
σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πο-
ρώδη υλικά. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά 
χρώματα. Μπορεί να απορροφήσει έως 7,5% 
κινητικότητα αρμού. Πιστοποιητικό CE 7,5 P.

Για σφραγίσεις ρηγματώσε-
ων τοιχοποιίας, γυψοσα-
νίδας, χωρισμάτων, κενών 
μεταξύ σοβατεπί, οικοδομι-
κών αρμών μεταξύ πλαισίων 
παραθύρων και τοιχοποιίας 
κλπ.

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές 
με συνεχή διάβρωση από το νερό, σε 
πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν  και 
ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν βαφτεί με 
χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα 
σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει 
ρηγματώσεις στην επιφάνεια της βαφής.

<  Βάφεται
< Εσωτερικές & εξωτερικές  
      εφαρμογές
<  Εξαιρετική πρόσφυση
< Ανθεκτικό στις ακτίνες UV

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 18

μήνες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

12010635 Φυσίγγιο 310 ■   Λευκό 12 5205205111741 

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

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

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

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

ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ 
ΚΑΤΑ ΤΏΝ ΡΏΓΜΏΝ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ 

DB ACRYLIC ANTI-CRACK

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ 
ΜΕ ΑΝΤΌΧΗ ΣΤΗΝ ΒΡΌΧΗ

DB ACRYLIC EXTERIOR

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

12010443 Φυσίγγιο 310 ■   Λευκό 12 5205205111703

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού ακρυλικό σφραγιστικό εξαιρετικής 
ποιότητας με αντοχή στην βροχή σε σύντομο χρονικό 
διάστημα μετά την εφαρμογή του. Μετά την ωρίμανση το 
υλικό σχηματίζει μια μαλακή πλαστο-ελαστική σφράγιση. 
Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Διαθέτει 
πιστοποιητικά: ISO 11600 F 12,5P, SNJF FACADE 12,5P. 
Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Για σφραγίσεις ρηγματώσεων 
τοιχοποιίας,  γυψοσανίδας, 
χωρισμάτων, κενών μεταξύ 
σοβατεπί, οικοδομικών αρμών 
μεταξύ πλαισίων παραθύρων 
και τοιχοποιίας κλπ.

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση 
κάτω από το νερό, για PE, PP, 
PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες 
ασφαλτικής βάσης. Όταν βάφεται 
με χρώματα που περιέχουν πολλά 
στερεά κατά όγκο μπορεί να ρηγμα-
τώσει η επιφάνεια τους.

< Αντοχή στην βροχή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή  < Εύκολο στην εφαρμογή   
< Δεν διαβρώνει τα μέταλλα   < Βάφεται

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 20

 min.
18
μήνες

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

1144 Φυσίγγιο 310 ■   Λευκό 12 8711595019583

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

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

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

ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ 
ΜΕ ΑΓΡΙΑ ΌΨΗ
DB STUC-O-SEAL

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

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ
DB POLYFLEX-422

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

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

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00800 Φυσίγγιο 300 ■   Λευκό 12 5205205113196

00801 Φυσίγγιο 300 ■   Γκρι 12 5205205113202

5552 Λουκάνικο 600 ■   Λευκό 12 5205205113066

5558 Λουκάνικο 600 ■   Γκρι 12 5205205113073

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

+5˚C
+40˚C

–30˚C
+70˚C 12

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΑΡΜΌΚΌΛΛΑ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ  
DB TECTANE-452

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Υψηλής ποιότητας, επαγγελματικό, πολυουρε-
θανικό σφραγιστικό μεσαίου μέτρου ελαστι-
κότητας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική 
υγρασία. Το DB TECTANE 452 είναι εύκολο στην 
εφαρμογή με πιστόλι, με εξαιρετική πρόσφυση. 
Συμμορφώνεται με ISO 11600 F 25LM, SNJF 
F25E, FDA, ITT of CAoF.

Για ελαστικές συγκολλήσεις σε εσωτε-
ρικές και εξωτερικές εφαρμογές. Για 
αρμούς σύνδεσης δαπέδων και τοίχων. Σε 
μεταλλικές κατασκευές, σε προκατασκευ-
ασμένα σπίτια, οχήματα, container, ψυγεία, 
αυτοκινούμενα, σκάφη, τροχόσπιτα, τρένα, 
αεροπλάνα. 

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

6729 Φυσίγγιο 300 ■   Μαύρο 12 5205205113011

6728 Φυσίγγιο 300 ■   Λευκό 12 5205205113004

< Μεσαίου μέτρου ελαστικότητας      < Υψηλή μηχανική αντοχή      < Μόνιμα ελαστικό      < Βάφεται

+5˚C
+40˚C

–30˚C
+70˚C 12

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο



FACADE / ΠΡΌΣΌΨΗ 8.7

 www.denbraven.gr

< Πολύ ελαστικό      < ISO 11600 F25 LM       < Αντοχή στο θαλασσινό νερό και στον παγετό      < Αντοχή στη γήρανση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες

ΥΒΡΙΔΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ
DB HYBRISEAL FACADE

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού σφραγιστικό υβρίδιο πολυουρεθάνης 
με πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Απαλλαγμένο από 
ισοκυάνια και διαλύτες. Μόνιμα ελαστικό. Ανθεκτικό 
στην υγρασία, τις ακραίες καιρικές συνθήκες και την 
υπεριώδη ακτινοβολία. Γρήγορο και άοσμο στέγνωμα. 
Μετά την ωρίμανση βάφεται με κατάλληλα χρώματα 
διασποράς (μη ρητινούχα). Συμμορφώνεται με ISO 
11600 F-25LM, SNJF F 25 E, DIN 18540 F, DIN 4102-1 
fire resistance, FDA specification, UBATC-BUTGB.

Για συγκόλληση και στεγανοποίηση στον τομέα 
των κατασκευών και της βιομηχανίας. Για αρμούς 
μεταξύ ξύλου, μετάλλου, αλουμινίου και PVC, 
καθώς και των περισσοτέρων συνδυασμών τους. 
Για ρωγμές σε σκυρόδεμα, πέτρινους τοίχους, 
μπετόν, τοιχοποιία. Για σφράγιση αρμών στη 
βιομηχανία και σε προκατασκευασμένα κτίρια. 
Για συγκόλληση σε στηθαία, περβάζια, πλακάκια, 
μεταλλικές κατασκευές και επισκευές.

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

5401306 Φυσίγγιο 300 ■   Λευκό 12 5205205113356

5401319 Φυσίγγιο 300 ■   Γκρι 12 5205205113363

5401019 Λουκάνικο 600 ■   Γκρι 12 5205205113059

5401006 Λουκάνικο 600 ■   Λευκό 12 5205205113080

+5˚C
+35˚C

–30˚C
+80˚C 12

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
«All-In-One» σφραγιστικό-συγκολλητικό MS-
Polymer με εξαιρετική πρόσφυση στις περισ-
σότερες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. 
Άοσμο και φιλικό για το χρήστη. Σχεδιασμένο για 
πολλαπλές εφαρμογές. Μεγάλη αντοχή στις υπε-
ριώδεις ακτίνες, το νερό, την υγρασία, τη μούχλα 
κλπ. Εφαρμόζεται και σε υγρές επιφάνειες. 
Βάφεται με χρώματα ενός και δύο συστατικών.

Για  εφαρμογές συγκόλλησης και σφράγισης 
σε πάνελ, σοβατεπί, περβάζια, κατώφλια και 
μονωτικά υλικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
τη στεγανοποίηση σε συστήματα υαλοπινάκων 
σε εσωτερικούς χώρους,  κουζίνες, μπάνια, την 
αυτοκινητοβιομηχανία, την ναυπηγική βιομηχα-
νία, και σε μεταλλικές κατασκευές. Συνιστάται  
δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή.

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

 ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ/ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ 
ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ  

DB HYBRIFIX

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

1125 Σωληνάριο 80 ■   Λευκό 25 8711595089784

15156 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 8711595097550

15157 Φυσίγγιο 290 ■   Γκρι 12 8711595097574

12009456 Φυσίγγιο 290 ■   Μαύρο 12 8711595189309

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

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Ενός συστατικού υβριδικό συ-
γκολλητικό, άμεσης συγκράτησης 
και υψηλής ποιότητας. Λόγω της 
ισχυρής και άμεσης συγκράτησης 
η στήριξη των υλικών κατά την 
εφαρμογή δεν είναι απαραίτητη. 
Είναι άοσμο, δεν περιέχει ισοκυα-
νικά, σιλικόνες και διαλύτες.

Για συγκόλληση διαφόρων υλικών στην οικοδομή και 
την βιομηχανία. Κατάλληλο για πορσελάνη, βαμμένο 
μέταλλο, εποξικά και πολυεστερικά πάνελ, πολυστερίνη, 
σκληρό PVC, πολυκαρμπονικά, πάνελ πολυουρεθάνης, 
ανοξείδωτο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, χαλκό, γαλβανιζέ 
επιφάνειες, ξύλο και πάνελ  HPL.
Προσοχή: Συστήνεται η εφαρμογή του  με ενισχυμένο 
πιστόλι σιλικόνης (δύναμη σκανδάλης 12/1).

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω 
από το νερό, για PE, PP, PTFE 
και επιφάνειες ασφαλτικής 
βάσης. Ακατάλληλο για 
αρμούς διαστολής. Δεν 
βάφεται με χρώματα 
αλκυδικής βάσης. Δεν αντέχει 
στην ηλιακή ακτινοβολία. 

< Εξαιρετική αρχική συγκράτηση      < Υψηλή τελική συγκόλληση      < Πολυχρηστικό      
< Άοσμο, ουδέτερο      < Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

13430 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 8711595080026

ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΒΙΌΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ

DB HIGH-TACK

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

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

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

Δεν συνιστάται για 
χρήση κάτω από το 
νερό, για PE, PP, 
PTFE και  επιφάνειες 
ασφαλτικής βάσης. 
Ακατάλληλο για αρ-
μούς διαστολής. Δεν 
βάφεται με χρώματα 
αλκυδικής βάσης. 

ΙΣΧΥΡΌ ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ 
ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ  
DB MAMUT GLUE

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

51262 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 8595100149633

35003 Σωληνάριο 25 ■   Λευκό 25 5205205119198

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

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΠΑΝΙΣΧΥΡΌ ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ 
ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ
DB ΜΑΜUT GLUE TOTAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

51920 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 8595100150080

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

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

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

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

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 12

μήνες

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

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

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

51940 Φυσίγγιο 290 ■   Λευκό 12 8595100159137

12010941 Pressure pack 100 ■   Λευκό 9 5205205119235

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

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ/ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ 
ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ  
DB MAMUT GLUE MULTI

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

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

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

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00031 Φιάλη 825 ■   Κίτρινο 12 5205205110164

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

+10˚C
+35˚C

–20˚C
+85˚C 20

 min.
18
μήνες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΌΓΗΣ

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

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

Πιέστε αμέσως αλλά μαλακά προς 
το μεταλλικό οδηγό 

Αλφαδιάστε τα πάνελ μεταξύ τους 
στα επόμενα 20 λεπτά 

4321

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

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

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

8765

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

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

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

Δεν είναι κατάλληλο για 
λείες επιφάνειες.

ΥΠΌΣΤΡΏΜΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΏΝ ΤΑΙΝΙΏΝ  
DB ALUPRIMER

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

00891 Δοχείο 750 ■ Mαύρο 1 5205205640173

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

+10˚C
+35˚C 24

μήνες
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ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΌΥΜΙΝΙΌΥ 
DB ALUBAND

Κωδικός Συσκευασία (cm) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

200005 Ρολό 10m 5 ■   Aσημί 6 5205205332313

200009 Ρολό 10m 7.5 ■   Aσημί 4 5205205332320

200014 Ρολό 10m 10 ■   Aσημί 3 5205205332337

200018 Ρολό 10m 15 ■   Aσημί 2 5205205332344

200022 Ρολό 10m 20 ■   Aσημί 1 5205205332351

200026 Ρολό 10m 30 ■   Aσημί 1 5205205332368

200030 Ρολό 10m 60 ■   Aσημί 1 5205205332375

201940 Ρολό 10m 90 ■   Aσημί 1 5205205332382

200421 Ρολό 10m 5 ■   Kεραμιδί 6 5205205332269

200423 Ρολό 10m 7.5 ■ Kεραμιδί 4 5205205332276

200425 Ρολό 10m 10 ■ Kεραμιδι 3 5205205332283

200427 Ρολό 10m 15 ■ Kεραμιδι 2 5205205332238

200436 Ρολό 10m 20 ■ Kεραμιδί 1 5205205332290

200438 Ρολό 10m 30 ■ Kεραμιδί 1 5205205332245

200440 Ρολό 10m 60 ■ Kεραμιδί 1 5205205332252

200442 Ρολό 10m 90 ■ Kεραμιδί 1 5205205332306

200916 Ρολό 10m 5 ■ Mπεζ 6 5205205332399

200917 Ρολό 10m 7.5 ■ Mπεζ 4 5205205332405

200918 Ρολό 10m 10 ■ Mπεζ 3 5205205332412

200919 Ρολό 10m 15 ■ Mπεζ 2 5205205332429

200920 Ρολό 10m 20 ■ Mπεζ 1 5205205332436

200921 Ρολό 10m 30 ■ Mπεζ 1 5205205332443

200922 Ρολό 10m 60 ■ Mπεζ 1 5205205332146

200923 Ρολό 10m 90 ■ Mπεζ 1 5205205332467

203537 Ρολό 10m 5 ■ Kόκκινο 6 5205205332009

203538 Ρολό 10m 7.5 ■ Kόκκινο 4 5205205332016

203539 Ρολό 10m 10 ■ Kόκκινο 3 5205205332504

203540 Ρολό 10m 15 ■ Kόκκινο 2 5205205332511

203543 Ρολό 10m 20 ■ Kόκκινο 1 5205205332528

203541 Ρολό 10m 30 ■ Kόκκινο 1 5205205332474

203542 Ρολό 10m 60 ■ Kόκκινο 1 5205205332535

203544 Ρολό 10m 90 ■ Kόκκινο 1 5205205332542

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

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

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

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

+0˚C
+35˚C

–40˚C
+80˚C 20

 min.
24
μήνες

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

DB JOINT FIX

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

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

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

8221 Φυσίγγιο 310 ■   Γκρι Τσιμέντου 12 8711595112192

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

+5˚C
+40˚C 12

μήνες

ΑΚΡΌΦΥΣΙΌ ΛΑΒΥΡΙΝΘΌΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ 
ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΌ ΒΥΣΜΑ 

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

Για συνδυαστική χρήση με τα χημικά 
βύσματα της Den Braven.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

204045 ΣΕΤ 3 ΤΜΧ - - - 8595100126788

ü Κονίαμα έτοιμο προς χρήση      
ü Εύκολο στην εφαρμογή      

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

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

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

204039 Φυσίγγιο 300 - 12 5205205119020

< Πιστοποιημένο με Ευρωπαικό σύστημα ETAG 001  
< Πολυεστερικής βάσης  

< Χωρίς στυρένιο  
< Επαγγελματικών προδιαγραφών

+5˚C
+40˚C 20

 min.
12
μήνες

ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΌ ΒΥΣΜΑ
DB CHEMICAL ANCHOR GRID

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

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

Κωδικός Συσκευασία (mm) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

204043 ΣΕΤ 5ΤΜΧ 85 - - 5205205119051

204044 ΣΕΤ 5ΤΜΧ 130 - - 5205205119068

ΧΗΜΙΚΌ ΒΥΣΜΑ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
DB VINYLESTER CHEMICAL ANCHOR

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

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

204040 Φυσίγγιο 300 - 12 5205205119006

< Πιστοποιημένο με Ευρωπαικό σύστημα ETAG 001  
< Βινυλεστερικής βάσης  

< Χωρίς στυρένιο  
< Επαγγελματικών προδιαγραφών

+5˚C
+40˚C 20

 min.
12
μήνες
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ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΌΛΌΥΣ 
ΤΌΥΣ ΤΥΠΌΥΣ ΔΌΜΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ

ΠΙΣΤΌΠΌΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΌ ΕΥΡΏΠΑΪΚΌ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ETAG 001 

ΕΦΑΡΜΌΖΌΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΌΛΙ ΣΙΛΙΚΌΝΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΏΣΗΣ 
ΧΏΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΌ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Για κατασκευαστικούς αρμούς, για την δημι-
ουργία σωστού βάθους και την αποφυγή συ-
γκόλλησης του σφραγιστικού σε 3 σημεία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ: Βεβαιωθείτε ότι το φάρδος 
του αρμού είναι το σωστό για να μπορέσει 
το σφραγιστικό να απορροφήσει την κινητι-
κότητα του αρμού. Για πληροφορίες σχετικά 
με τον σχεδιασμό του αρμού επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε με το 
τεχνικό μας τμήμα.

Δεν είναι κατάλληλο 
για αρμούς οι οποίοι 
κινδυνεύουν από 
ανοδική υγρασία. Για 
παράδειγμα, αρμοί 
κάτω από την επιφά-
νεια του εδάφους.

Στρογγυλό κορδόνι πολυουρεθάνης ανοιχτής κυψέλης 
για διακοπή αρμού. Εξασφαλίζει το σωστό βάθος για την 
εφαρμογή σφραγιστικών υλικών. Λόγω των ανοιχτών 
κυψελών το DB BACKER ROD ΡU, διευκολύνει την 
ωρίμανση του σφραγιστικού και από την εσωτερική 
πλευρά του αρμού επιταχύνοντας έτσι την ωρίμανση. 
Είναι  πιο κατάλληλο για αρμούς που δεν εκτίθενται σε 
μηχανικές πιέσεις ή νερό υπό πίεση, όπως αρμοί σε 
προσόψεις κλπ. Διατίθεται σε διαμέτρους από Ø10 mm 
έως Ø50 mm

Κωδικός Συσκευασία Διάμετρος (m)/κιβ τεμ ΕΑΝ-13

210140 Ρολό Ø50 mm 50 - 8711595120074

210139 Ρολό Ø40 mm 50 - 8711595120067

210138 Ρολό Ø35 mm 50 - 8711595120050

210137 Ρολό Ø30 mm 100 - 8711595120043

210136 Ρολό Ø25 mm 100 - 8711595120036

210135 Ρολό  Ø20 mm 200 - 8711595120029

210134 Ρολό Ø15 mm 250 - 8711595120012

210133 Ρολό Ø10 mm 500 - 8711595120005

ΚΌΡΔΌΝΙ ΥΠΌΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΌΥ ΑΝΌΙΧΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ
DB BACKER ROD PU

ΤΡΌΠΌΣ ΥΠΌΛΌΓΙΣΜΌΥ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΏΝ ΑΡΜΌΥ: 
Το βάθος του αρμού υπολογίζεται 
με τον παρακάτω τύπο: Βάθος αρμού= 
(βάθος αρμού /3)+6. Βεβαιωθείτε ότι 
η διάμετρος του DB BACKER ROD είναι 
50% μεγαλύτερη από το πλάτος του 
αρμού. Για παράδειγμα, εάν το πλάτος 
του αρμού είναι 20 Ø mm, η διάμετρος 
του κορδονιού πρέπει να είναι 30 Ø mm.

< Αποτρέπει την δημιουργία 
      φυσαλίδων στο σφραγιστικό

+5˚C
+40˚C 20

 min.
36
μήνες

Κωδικός Συσκευασία Διάμετρος (m)/κιβ τεμ ΕΑΝ-13

210155 Ρολό Ø50 mm 84 - 8711595072854

210154 Ρολό Ø40 mm 120 - 8711595072847

210152 Ρολό Ø30 mm 80 - 8711595072830

210151 Ρολό Ø25 mm 100 - 8711595072823

210150 Ρολό Ø20 mm 150 - 8711595072816

210149 Ρολό Ø15 mm 250 - 8711595072809

210147 Ρολό Ø10 mm 600 - 8711595072793

210145 Ρολό Ø6 mm 1500 - 8711595072786

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ
Στρογγυλό κορδόνι πολυαιθυλενίου κλειστής 
κυψέλης για διακοπή αρμού. Εξασφαλίζει το σωστό 
βάθος για την εφαρμογή σφραγιστικών υλικών. Λόγω 
των κλειστών κυψελών το DB BACKER ROD ΡΕ, 
προσφέρει μεγαλύτερη στήριξη στο στεγανοποιητικό 
υλικό και ως εκ τούτου είναι πιο κατάλληλο για τους 
αρμούς που πρόκειται να εκτεθούν σε μηχανικές 
τάσεις ή πιέσεις νερού.  Διατίθεται σε διαμέτρους 
από Ø6 mm έως Ø50 mm

Σε κατασκευαστικούς αρμούς, για την δημιουργία σωστού 
βάθους και την αποφυγή συγκόλλησης του σφραγιστικού σε 3 
σημεία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ: Βεβαιωθείτε ότι το φάρδος του αρμού είναι το σω-
στό για να μπορέσει το σφραγιστικό να απορροφήσει την κινη-
τικότητα του αρμού. Για πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό 
του αρμού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε με 
το τεχνικό μας τμήμα.

ΚΌΡΔΌΝΙ ΥΠΌΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΌΥ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 
DB BACKER ROD PE

+5˚C
+40˚C 20

 min.
36
μήνες

< Κατάλληλο για αρμούς με 
      μηχανικές τάσεις ή πιέσεις νερού

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



AUTOMOTIVE / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 9.3

 www.denbraven.gr

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       
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–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.
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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
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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
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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
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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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5

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
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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

+5˚C
+40˚C 20

 min.
36
μήνες

–30˚C
+100˚C+5˚C

+40˚C 20
 min.

18
μήνες
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ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΑΥΤΟΚΟΛΛΉΤΉ ΤΑΙΝΙΑ Ε
Ε-PROFILE TENSTIK

Kωδικός Συσκευασία (m) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

ΜΕΚ006 Ρολό 6 ■   Καφέ 36 8002102419078

ΜΕΛ006 Ρολό 6 ■   Λευκό 36 8003202419061

ΜΕΚ100 Ρολό 100 ■   Καφέ 6 5205205330104

ΜΕΛ100 Ρολό 100 ■   Λευκό 6 5205205330111

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αυτοκόλλητη ταινία EPDM με ελαστικότητα 
τύπου αεροστόπ. Σχήματος προφίλ Ε. Αντοχή 
στην ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τους 
ατμοσφαιρικούς ρύπους. Επιπλέον, αντοχή στη 
γήρανση για 6-8 χρόνια. Σταματά το κρύο, τη 
ζέστη, τη σκόνη, το θόρυβο κλπ.

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική 
χρήση. Εφαρμόζεται σε παράθυρα, 
πόρτες, φεγγίτες, οπές, ντουλάπες κλπ. 
Χρησιμοποιείται σε κενά από 1 έως 3,5 mm.

< Μεγάλη διάρκεια
< Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
< Γρήγορη απόδοση

20
 min.

ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΑΥΤΟΚΟΛΛΉΤΉ ΤΑΙΝΙΑ P
Ρ-PROFILE TENSTIK

Kωδικός Συσκευασία (m) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

ΜΡΚ006 Ρολό 6 ■   Καφέ 36 8003202419177

ΜΡΛ006 Ρολό 6 ■   Λευκό 36 8003202419160

ΜΡΚ100 Ρολό 100 ■   Καφέ 6 5205205330081

ΜΡΛ100 Ρολό 100 ■   Λευκό 6 5205205330098

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αυτοκόλλητη ταινία EPDM με ελαστικότητα 
τύπου αεροστόπ. Σχήματος προφίλ P.  Αντοχή 
στην ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τους 
ατμοσφαιρικούς ρύπους. Επιπλέον, αντοχή στην 
γήρανση για 6-8 χρόνια. Σταματά το κρύο, τη 
ζέστη, τη σκόνη, το θόρυβο κλπ.

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική 
χρήση. Εφαρμόζεται σε παράθυρα, 
πόρτες, φεγγίτες, οπές, ντουλάπες κλπ. 
Χρησιμοποιείται σε κενά από 2 έως 5mm.

< Μεγάλη διάρκεια
< Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
< Γρήγορη απόδοση

20
 min.

ΑΦΡΏΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΉΤΟ ΑΕΡΟΣΤΟΠ
MAPPYSTIK

Kωδικός Συσκευασία (m) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

Μ1068 Ρολό 8 ■   Λευκό 32 8003202401080

Μ1568 Ρολό 8 ■   Λευκό 20 8003202401585

Μ2068 Ρολό 8 ■   Λευκό 16 8003202402087

Μ2568 Ρολό 8 ■   Λευκό 12 8003202402582

Μ3064 Ρολό 4 ■   Λευκό 34 8003202403046

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αφρώδης αυτοκόλλητη ταινία τύπου αεροστόπ 
PU-FOAM σε διάφορα πάχη. Σταματά το κρύο και 
τη ζέστη, τη σκόνη, το θόρυβο κλπ.

Για ερασιτεχνική χρήση. Εφαρμόζεται 
σε παράθυρα, πόρτες, φεγγίτες, οπές, 
ντουλάπες κλπ. Για κενά από 1 έως 3,5mm 
ανάλογα με το μέγεθος της ταινίας.

< Οικονομική λύση
< Μεγάλη ποικιλία μεγεθών
< Γρήγορη απόδοση

20
 min.

QUALITY GUARANTE
ED

GA
RA

NZIA DI QUALITÀ

MADE IN ITALY
100%
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ΒΕΡΓΑ PVC ΑΥΤΟΚΟΛΛΉΤΉ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ
JOLYFLEX 

Kωδικός Συσκευασία (m) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

0016 Βέργα Βlister 1 ■   Καφέ 24 8003202430004

0017 Βέργα Βlister 1 ■   Λευκή 24 8003202430011

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αυτοκόλλητη βέργα 
σκληρού PVC με 
βούρτσα για πόρτες. 
Σταματά το κρύο και 
τη ζέστη, τη σκόνη, το 
θόρυβο κλπ.

Για επαγγελματική και 
ερασιτεχνική χρήση. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε όλους τους 
τύπους πόρτας. Ιδανική για 
κενά έως 12mm σε δάπεδα με 
κεραμικά πλακίδια.

< Μεγάλη διάρκεια      < Γρήγορη απόδοση      < Για όλες τις πόρτες

20
 min.

20
 min.

20
 min.

TIP Ιδανικό για 
κεραμικά πλακίδια

ΒΕΡΓΑ PVC ΑΥΤΟΚΟΛΛΉΤΉ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
CONFORTFLEX

Kωδικός Συσκευασία (m) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

ΗΡ142 Βέργα Βlister 1 ■   Λευκή 24 8003202410037

ΗΡ1420 Βέργα Βlister 1 ■   Καφέ 24 8003202410044

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αυτοκόλλητη βέργα 
σκληρού PVC με λάστιχο 
για πόρτες. Σταματά το 
κρύο και τη ζέστη, τη 
σκόνη, το θόρυβο κλπ.

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική 
χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
όλους τους τύπους πόρτας. Ιδανική για 
λεία δάπεδα (ξύλο, μάρμαρο, πλακάκια 
κλπ.) με κενά έως 7mm.

< Μεγάλη διάρκεια      < Γρήγορη απόδοση      < Για όλες τις πόρτες

TIP Ιδανικό για 
ξύλινα πατώματα 
και μοκέτες.

ΒΕΡΓΑ PVC ΑΥΤΟΚΟΛΛΉΤΉ ΕΥΚΑΜΠΤΉ ΜΕ ΤΣΟΧΑ
MAPPYFLEX

ΔΙΠΛΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΤΟΠ  
TWIN-FLEX ELASTIC

Kωδικός Συσκευασία (Διαστάσεις) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

Μ40501 Βέργα Blister 1 ■   Λευκή 50 8003202404012

Μ40502 Βέργα Blister 1 ■   Καφέ 50 8003202404029

0022 Βέργα Χύμα 1 ■   Καφέ 50 -

0023 Βέργα Χύμα 1 ■   Λευκή 50 -

Kωδικός Συσκευασία (Διαστάσεις) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

ΔΑ001 Blister 30mm x 1m ■   Λευκή 24 8003202508017

ΔΑ002 Blister 30mm x 1m ■   Γκρι 24 8003202508239

ΔΑ003 Blister 30mm x 1m ■   Μαύρο 24 8003202508024

ΔΑ004 Blister 30mm x 1m ■   Καφέ 24 8003202508246

ΔΑ005 Blister 30mm x 1m ■   Μπεζ 24 8003202508758

ΠΕΡΙΓΡΑΦH

ΠΕΡΙΓΡΑΦH

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εύκαμπτη αυτοκόλλητη βέργα μαλακού PVC για 
πόρτες. Σταματά το κρύο και τη ζέστη, τη σκόνη, το 
θόρυβο κλπ.

Αεροστόπ διπλό ελαστικό για το κάτω μέρος της πόρτας. Κατάλληλο για πόρτες παντός τύπου. 
Προσαρμόζεται κατά το μήκος (κόβεται) αλλά και κατά πλάτος χάρις την ελαστικότητα του. 
Προστατεύει από το κρύο, την ζέστη, την σκόνη κλπ.

Για ερασιτεχνική χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους 
τύπους πόρτας. Ιδανική για λεία δάπεδα (ξύλο, μάρμαρο, πλακάκια κλπ.) 
με κενά 2-3mm.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
όλους τους τύπους πόρτας.

< Μεγάλη διάρκεια      < Γρήγορη απόδοση      < Για όλες τις πόρτες

< Μεγάλη διάρκεια      < Γρήγορη απόδοση      < Για όλες τις πόρτες

QUALITY GUARANTE
ED

GA
RA
NZIA DI QUALITÀ

MADE IN ITALY
100%

20
 min.
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HOBBY ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ  
DB MASKING TAPE ΉΟΒΒΥ

Kωδικός Συσκευασία Διαστάσεις Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

ΗΒ0019 Ρολό 19mm x 45y ■   Λευκή 96 5205205333655  

ΗΒ0025 Ρολό  25mm x 45y ■   Λευκή 72 5205205333662  

ΗΒ0030 Ρολό  30mm x 45y ■   Λευκή 60 5205205333679  

ΗΒ0038 Ρολό  38mm x 45y ■   Λευκή 48 5205205333686  

ΗΒ0050 Ρολό  50mm x 45y ■   Λευκή 36 5205205333693

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Χαρτοταινία μασκαρίσματος επιφανειών 
πολλαπλών εφαρμογών. Χρησιμοποιείται στον 
τομέα των κατασκευών, για μασκαρίσματα σε 
βαφές κτιρίων, τοίχων, σπιτιών, οικοδομών κλπ. 
Ανθεκτικότητα σε θερμικό σοκ, χρώματα και 
διαλυτικά. Πρόσφυση στα περισσότερα υλικά. 

Για μασκάρισμα 
επιφανειών πριν 
τη βαφή κτιρίων, 
δωματίων, σπιτιών, 
οικοδομών, κλπ.

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

< Πολλαπλών εφαρμογών
< Δεν αφήνει κατάλοιπα
< Εύκολη στην χρήση

20
 min.

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 60ΟC 
DB MASKING TAPE STARTAPE 60ΟC

Kωδικός Συσκευασία Διαστάσεις Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

XT6019 Ρολό  19mm x 45y ■   Λευκή 96 5205205333600  

XT6025 Ρολό  25mm x 45y ■   Λευκή 72 5205205333617  

XT6030 Ρολό  30mm x 45y ■   Λευκή 60 5205205333624  

XT6038 Ρολό  38mm x 45y ■   Λευκή 48 5205205333631  

XT6050 Ρολό  50mm x 45y ■   Λευκή 36 5205205333648

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Υψηλής ποιότητας, χαρτοταινία μασκαρίσματος επιφανειών 
για προστασία στον τομέα των κατασκευών και επισκευών. 
Ανθεκτικότητα σε θερμικό σοκ, χρώματα και διαλυτικά. 
Πρόσφυση στα περισσότερα υλικά. Αντοχή στη θερμότητα 
έως +600C.

Για μασκάρισμα επιφανειών 
πριν τη βαφή κτιρίων, 
δωματίων, σπιτιών, 
οικοδομών, σκαφών κλπ.

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

< Υψηλής ποιότητας
< Πολλαπλών εφαρμογών
< Δεν αφήνει κατάλοιπα
< Εύκολη στην χρήση

+60˚C
20

 min.

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 60ΟC 
PPM MASKING TAPE 60ΟC

Kωδικός Συσκευασία Διαστάσεις Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

Ρ6019 Ρολό  19mm x 50y ■   Λευκή 96 5205205333280

Ρ6025 Ρολό  25mm x 50y ■   Λευκή 72 5205205333297

Ρ6030 Ρολό  30mm x 50y ■   Λευκή 60 5205205333303

Ρ6038 Ρολό  38mm x 50y ■   Λευκή 48 5205205333310

Ρ6050 Ρολό  50mm x 50y ■   Λευκή 36 5205205333327

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Επαγγελματική χαρτοταινία μασκαρίσματος για προστασία 
επιφανειών στον τομέα των κατασκευών και επισκευών. 
Ανθεκτικότητα σε θερμικό σοκ, χρώματα και
διαλυτικά. Πρόσφυση στα περισσότερα υλικά. Αντοχή 
στη θερμότητα έως +600C.

Ενδείκνυται για χάρτωμα σε 
βαφές κτιρίων, δωματίων, 
σπιτιών, οικοδομών, στην 
φανοποιεία, σε σκάφη κλπ.

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

< Επαγγελματική ποιότητα
< Πολλαπλών εφαρμογών
< Δεν αφήνει κατάλοιπα
< Εύκολη στην χρήση

+60˚C
20

 min.
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+80˚C
20

 min.

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 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
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.

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ PPM 800C 
PPM MASKING TAPE 800C

< Επαγγελματική ποιότητα
< Πολλαπλών εφαρμογών
< Δεν αφήνει κατάλοιπα

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 15 ΉΜΕΡΏΝ ΜΠΛΕ  
PPM MASKING TAPE U.V

Kωδικός Συσκευασία Διαστάσεις Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

Β1950 Ρολό  19mm x 50y ■   Μπλε 96 5205205333488

Β2550 Ρολό  25mm x 50y ■   Μπλε 72 5205205333495

Β3050 Ρολό  30mm x 50y ■   Μπλε 60 5205205333501

Β3850 Ρολό  38mm x 50y ■   Μπλε 48 5205205333518

Β5050 Ρολό  50mm x 50y ■   Μπλε 36 5205205333525

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Χαρτοταινία μπλε χρώματος με αντοχή στην ηλιακή 
ακτινοβολία. Μέγιστη διάρκεια παραμονής σε επιφάνεια 
με ήλιο έως 15 ημέρες χωρίς να αφήσει υπολείμματα 
κόλλας κατά την αφαίρεσή της. Ανθεκτικότητα σε 
θερμικό σοκ, χρώματα και διαλυτικά. Πρόσφυση στα 
περισσότερα υλικά. Για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

Για μασκάρισμα 
επιφανειών πριν 
τη βαφή σκαφών, 
κτιρίων, σπιτιών, 
οικοδομών κλπ.

Μέσα σε 15 ημέρες 
η ταινία πρέπει 
να αφαιρεθεί 
προκειμένου να μην 
αφήσει υπολείμματα 
κόλλας.

< Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
< Επαγγελματική ποιότητα
< Πολλαπλών εφαρμογών
< Δεν αφήνει κατάλοιπα

20
 min.

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΉ ΤΑΙΝΙΑ   
PPM DUCT TAPE

Kωδικός Συσκευασία Διαστάσεις Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

PΤB50101 Ρολό 50mm x 10m ■   Γκρι 36 5205205333334

PΤB50102 Ρολό 50mm x 10m ■   Λευκή 36 5205205333358

PΤB50103 Ρολό 50mm x 10m ■   Μαύρη 36 5205205333341

ΡΤΥ50104 Ρολό 50mm x 10m ■   Κόκκινη 36 5205205333549

ΡΤΥ50105 Ρολό 50mm x 10m ■   Κίτρινη 36 5205205333273

ΡΤΥ50106 Ρολό 50mm x 10m ■   Μπλε 36 5205205333259

ΡΤΥ50107 Ρολό 50mm x 10m ■   Πράσινη 36 5205205333266

PΤB50501 Ρολό 50mm x 50m ■   Γκρι 24 5205205333198

PΤB50502 Ρολό 50mm x 50m ■   Λευκή 24 5205205333211

PΤB50503 Ρολό 50mm x 50m ■   Μαύρη 24 5205205333204

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ταινία υφασμάτινη για οποιαδήποτε επείγουσα επισκευή ή συναρ-
μολόγηση. Ενδείκνυται για τομέα της οικοδομής, της ναυτιλίας, 
της βιομηχανίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας κλπ. Είναι ισχυρή, 
αδιάβροχη και εύκολη στην εφαρμογή της. Συνολικό πάχος: 165my. 
MD tensile strenght: 32N/cm. Συγκόληση σε μέταλλο > 6N/cm. Για 
εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Για επισκευή σε τέντες, 
πανιά, μουσαμάδες, για 
φθαρμένα εξωτερικά 
καλώδια, για άμεση και 
μικρής διάρκειας επίδεση 
σωληνώσεων κλπ.

< Πολύ ισχυρή πρόσφυση
< Αδιάβροχη
< Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία
< Γρήγορη απόδοση

–40˚C
+50˚C 20

 min.
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ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΉΣ ΟΨΉΣ ΜΟΚΕΤΑΣ
PPM DOUΒLE SIDED TAPE

Kωδικός Συσκευασία Διαστάσεις Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

PTΔ538 Ρολό 38mm x 5m ■    Καφέ 96 5205205333365

ΡΤΔ1038 Ρολό 38mm x 10m ■   Καφέ 96 5205205333372

ΡΤΔ2538 Ρολό 38mm x 25m ■   Καφέ 48 5205205333532

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ταινία για τη συγκόλληση και την τοποθέτηση χαλιών σε μη απορροφητικά 
υποστρώματα. Διαθέτει ισχυρή πρόσφυση με εφελκυστική δύναμη 50Ν/25mm. 
Αντοχή στη θερμότητα -200C έως +700C. Πάχος ταινίας: 0,11mm

Για τοποθέτηση χαλιών σε υποστρώματα 
όπως πλακάκια, ξύλινα δάπεδα, 
πλαστικά δάπεδα, μωσαϊκά κλπ.

< Ισχυρή πρόσφυση           < Αντοχή στην θερμότητα      < Γρήγορη απόδοση

–20˚C
+70˚C 20

 min.

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΘΟΡΥΒΏΔΉΣ
DB PACKING TAPE STARTAPE NOISY

Kωδικός Συσκευασία Διαστάσεις Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

ΤΣN50601 Ρολό 50mm x 60m ■   Καφέ 36 5205205001219 Box

ΤΣN50602 Ρολό 50mm x 60m    Διάφανη 36 5205205001226 Box

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ταινία συσκευασίας πολυπροπυλενίου για πολλαπλές χρήσεις. 
Ανθεκτικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία. Ήπια οσμή. Αντοχή 
στη γήρανση.

Για σφράγιση κιβωτίων, δεμάτων, παλετών κλπ. Για το 
σπίτι, για αποθήκες συσκευασίας υλικών, για εταιρίες 
παραγωγής, εταιρίες μεταφορών κλπ.

< Eύκολη στη εφαρμογή     < Οικονομική λύση 

20
 min.

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΘΟΡΥΒΉ
DB PACKING TAPE STARTAPE NO-NOISY

Kωδικός Συσκευασία Διαστάσεις Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

ΤΣ30601 Ρολό 30mm x 60m ■   Καφέ 60 5205205001158 Box

ΤΣ30602 Ρολό 30mm x 60m    Διάφανη 60 5205205001165 Box

ΤΣ38601 Ρολό 38mm x 60m ■   Καφέ 48 5205205001172 Box

ΤΣ38602 Ρολό 38mm x 60m    Διάφανη 48 5205205002384 Box

ΤΣ50601 Ρολό 50mm x 60m ■   Καφέ 36 5205205001196 Box

ΤΣ50602 Ρολό 50mm x 60m    Διάφανη 36 5205205001202 Box

ΤΣ50501 Ρολό 50mm x 50m ■   Καφέ 36 5205205002155 Box

ΤΣ50502 Ρολό 50mm x 50m    Διάφανη 36 5205205002162 Box

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ταινία συσκευασίας πολυπροπυλενίου για πολλαπλές χρήσεις. 
Με αθόρυβο ξετύλιγμα και ήπια οσμή. Ανθεκτικότητα στην 
ηλιακή ακτινοβολία και τη γήρανση.

Για σφράγιση κιβωτίων, δεμάτων, παλετών κλπ. Για το 
σπίτι, για αποθήκες συσκευασίας υλικών, για εταιρίες 
παραγωγής, εταιρίες μεταφορών κλπ.

< Αθόρυβο ξετύλιγμα
< Εύκολη στη εφαρμογή
< Υψηλών προδιαγραφών

20
 min.
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20
 min.

Κωδικός Συσκευασία Διαστάσεις Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

ΤΣΡ50601 Ρολό 50mm x 60m ■   Καφέ 36 5205205001233 Box

ΤΣΡ50602 Ρολό 50mm x 60m    Διάφανη 36 5205205001240 Box

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Επαγγελματική ταινία συσκευασίας PVC  πολλαπλών εφαρμογών. Πολύ 
ισχυρή με αθόρυβο ξετύλιγμα. Ανθεκτικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία. 
Ήπια οσμή. Αντοχή στη γήρανση. Για επαγγελματικές εφαρμογές.

Για σφράγιση κιβωτίων, δεμάτων, παλετών κλπ. 
Για το σπίτι, για αποθήκες συσκευασίας υλικών, για 
εταιρίες παραγωγής, εταιρίες μεταφορών κλπ.

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ PVC 
DB PACKING TAPE STARTAPE PVC

< Πολύ ισχυρή      < Υψηλών προδιαγραφών      < Αθόρυβο ξετύλιγμα      < Εύκολη στη εφαρμογή

ΠΕΡΙΓΡΑΦH

Κωδικός Συσκευασία Διαστάσεις Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

ΤΣΒ70100 Ρολό 70mm x 100m ■   Λευκή/Κόκκινη 36 8026978000349

ΤΣΒ70200 Ρολό 70mm x 200m ■   Λευκή/Κόκκινη 36 5205205661024

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Προειδοποιητική ταινία για το διαχωρισμό ζωνών ασφαλείας σε επικίνδυνα 
μέρη. Ιδανική για προειδοποίηση και απαγόρευση εισόδου σε περιοχές όπου 
γίνονται έργα, σε σημεία που θέλουμε να αποφύγουμε την κυκλοφορία λόγω 
επικινδυνότητας κλπ. Αντοχή στη θερμότητα -300C έως +500C.

Για σημεία όπου γίνονται δημόσια έργα, έργα 
συνδέσεων στο αποχετευτικό σύστημα, έργα 
φυσικού αερίου, για τάφρους σε δρόμους, για 
βαφές δαπέδων κλπ.

 ΤΑΙΝΙΑ ΣΉΜΑΝΣΉΣ 
DB WARNING TAPE

< Εύκολη στη εφαρμογή      < Υψηλών προδιαγραφών 

Κωδικός Συσκευασία Διαστάσεις Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

ΓΑ1050 Ρολό 50mm x 10m ■   Λευκή 72 5205205664001

ΓΑ2050 Ρολό 50mm x 20m ■   Λευκή 100 8595100113870

ΓΑ9050 Ρολό 50mm x 90m ■   Λευκή 24 8595100113894

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Υψηλής ποιότητας υαλοταινία για την εσωτερική και εξωτερική ενίσχυση 
της σύνδεσης των αρμών και των ρωγμών στις κατασκευές γυψοσανίδας. 
Αντοχή στη θερμότητα -350C έως +900C.

Για χωρίσματα σε γυψοσανίδες μεταξύ οροφής 
& δαπέδου, για αρμούς μεταξύ τοίχου και οροφής, 
για αρμούς γύρω από παράθυρα, πόρτες κλπ.

 ΓΑΖΑ ΡΏΓΜΏΝ - ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 
DB GLASS FIBRE

< Εύκολη στη εφαρμογή     < Υψηλών προδιαγραφών     < Πολύ ισχυρή     < Αντοχή στην θερμότητα

20
 min.

20
 min.

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΉΣ ΟΨΉΣ ΑΦΡΏΔΉ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΉΣ
DB DOUBLE SIDED TAPE 

Kωδικός Συσκευασία Διαστάσεις Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

ΤΔΓ195 Ρολό 19mm x 5m x 0,8mm ■    Λευκή 48 5205205338035

ΤΔΓ1910 Ρολό 19mm x 10m x 0,8mm ■    Λευκή 48 5205205338001

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ταινία διπλής όψης με υποστήριξη αφρώδους υλικού PE για 
τη στερέωση διαφόρων υλικών στην οικοδομή, τη βιομηχα-
νία, το σπίτι κλπ.

Ιδανική για στερέωση σημάτων προειδοποίησης, 
διακοσμητικών αντικειμένων, μικρών καθρεπτών σε 
εκθέσεις, παρουσιάσεις, εταιρικούς χώρους και στο σπίτι. 

< Εύκολη στη εφαρμογή         < Οικονομική λύση

20
 min.
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ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΉΣ ΟΨΉΣ ΚΑΘΡΕΠΤΏΝ
DB DOUBLE SIDED TAPE

Kωδικός Συσκευασία Διαστάσεις Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

ΤΔΚ1925 Ρολό 19mm x 25m x 1,6mm ■    Λευκή 17 5205205338070

ΤΔΚ19252 Ρολό 19mm x 25m x 0,8mm ■    Λευκή 32 5205205338087

ΤΔΚ1950 Ρολό 19mm x 50m x 0,8mm ■    Λευκή 17 5205205338094

ΤΔΚ1225 Ρολό 12mm x 25m x 1,6mm ■    Λευκή 27 5205205338063

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ταινία διπλής όψης με υποστήριξη αφρώδους υλικού PE 
για τη στερέωση διαφόρων υλικών στην οικοδομή, τη 
βιομηχανία, το σπίτι κλπ. Αντοχή σε εφελκυσμό: 100Ν/
cm2. Πρόσφυση στο υπόστρωμα: 27Ν/25 mm. Αντοχή στη 
θερμότητα -400C έως +700C.

Ιδανική για στερέωση σημάτων προειδοποίησης, 
διακοσμητικών αντικειμένων, μικρών καθρεπτών σε 
εκθέσεις, παρουσιάσεις, εταιρικούς χώρους και στο σπίτι. 
Κατάλληλη και σαν αρχική στήριξη μεγάλων καθρεπτών, σε 
συνδυασμό με κόλλες καθρέπτη.

< Εύκολη στη εφαρμογή         < Υψηλών προδιαγραφών         < Πολύ ισχυρή         < Αντοχή στην θερμότητα

20
 min.

< Υψηλών προδιαγραφών         < Πολύ ισχυρή         < Ανθεκτική στην ηλιακή ακτινοβολία

ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΠΟΥΛΙΏΝ
DB FLASH TAPE

Kωδικός Συσκευασία Διαστάσεις Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

ΤΤ50100 Ρολό 50mmx100m ■    Χρυσή/Ασημί 36 5205205339008

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ταινία δύο όψεων (χρυσή/ασημί) που χάρη στις φωτεινές 
αντανακλάσεις απωθεί πουλιά, άγρια ζώα και τρωκτικά.

Για δέντρα, σοδειές, μπαλκόνια, σκάφη κλπ.

20
 min.

Κωδικός Συσκευασία kg Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

606018 Ρολό 1.8    Διάφανο 6 -

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Φιλμ για τη σταθεροποίηση εμπορευμάτων κατά τη μετακίνησή τους ή 
για προστασία κατά την αποθήκευση από σκόνες, νερά κλπ.  Δυνατότητα 
μεγάλης επιμήκυνσης. Εξαιρετική πρόσφυση στον εαυτό του, κατά το 
τύλιγμα. Ευκολία στη χρήση.

Για χρήση σε παλέτες, κιβώτια κλπ.

ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΧΕΙΡΟΣ 
STRETCH FILM

< Υψηλών προδιαγραφών      < Πολύ ισχυρό

20
 min.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH

Κωδικός Συσκευασία Διαστάσεις Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

ΤΜ2224 Ρολό 22mm x 2,4m ■    Λευκή 50 5205205331026

ΤΜ4024 Ρολό 40mm x 2,4m ■    Λευκή 18 5205205331033

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αδιάβροχη, αυτοκόλλητη ταινία για μόνωση μεταξύ πλακιδίων και  ειδών 
υγιεινής (για γωνιακούς αρμούς). Άοσμη και εύκολη στην  εφαρμογή. 
Πολύ ισχυρή πρόσφυση σε λείες επιφάνειες.

Για σφράγιση γωνιακών αρμών σε μπάνια, δάπεδα, 
κουζίνες, ντουζ, νεροχύτες κλπ.

ΤΑΙΝΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΉΤΉ 
DB BATH TAPE

< Ανθεκτική στην υγρασία     < Εύκολη τοποθέτηση     < Ισχυρή πρόσφυση

20
 min.
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Κωδικός Συσκευασία Διαστάσεις Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

660287 Ρολό 25mm x 2,5m ■    Ροζ 48 5205205660287

660294 Ρολό 25mm x 2,5m ■    Πράσινη 48 5205205660294

660300 Ρολό 25mm x 2,5m ■   Κίτρινη 48 5205205660300

660317 Ρολό 25mm x 2,5m ■   Πορτοκαλί 48 5205205660317

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αυτοκόλλητη φωσφοριζέ ταινία για προειδοποίηση και διακόσμηση, 
κατασκευασμένη από ανθεκτικό PVC. Μεγάλη αντοχή στην ηλιακή 
ακτινοβολία. Καλή συγκόλληση στις περισσότερες επιφάνειες. Διατίθεται 
σε διάφορες αποχρώσεις.

Για χρήση στο σπίτι, σε κτίρια, σε σκάφη κλπ.

ΤΑΙΝΙΑ ΦΏΣΦΟΡΙΖΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΉΤΉ 
DB WARNING TAPE

< Πολύ ισχυρή     < Ανθεκτική στην ηλιακή ακτινοβολία     < Εύκολη στην εφαρμογή

20
 min.

Κωδικός Συσκευασία Διαστάσεις Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

660126 Ρολό 2cm x 50cm ■    Λευκό 54 5205205660126

660133 Ρολό 2cm x 50cm ■    Μαύρο 54 5205205660133

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αυτοκόλλητη ταινία χριτς-χρατς για τη συγκράτηση διαφόρων αντικειμένων 
που θα χρειαστεί να απεγκατασταθούν. Ευκολία και πρακτικότητα στη 
χρήση. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Για το σπίτι, το γραφείο, το σκάφος κλπ.

ΤΑΙΝΙΑ ΧΡΙΤΣ ΧΡΑΤΣ 
DB HOOK & LOOP TAPE

< Πολύ ισχυρή     < Εύκολη στην εφαρμογή     < Αυτοκόλλητη

20
 min.

ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ
DB ALUMINIUM TAPE STARTAPE

Kωδικός Συσκευασία (Διαστάσεις) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

606002 Ρολό 50mm x 5m ■   Ασημί 96 5205205661031

606003 Ρολό 50mm x 10m ■   Ασημί 72 5205205661048

606004 Ρολό 50mm x 50m ■   Ασημί 24 5205205661055

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ταινία αλουμινίου με ακρυλική κόλλα για σφράγιση στατικών αρμών στη 
βιομηχανία και την οικοδομή. Ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία, 
τις ακτίνες θερμότητας, τους υδρατμούς και τη γήρανση. Συνολικό πάχος: 
0,07mm. Δύναμη από τις κρούσεις: 50Ν/25mm. Πρόσφυση στο μέταλλο: 
22,5Ν/25mm. Αντοχή στη θερμότητα -300C έως +850C. 

Για σφράγιση δικτύων εξαερισμού, μπουριών 
σε σόμπες και ψησταριές, δικτύων 
κλιματιστικών και θέρμανσης, για κάλυψη 
σωληνώσεων μεταφοράς αέρα κλπ.

< Αντοχή στην θερμότητα         < Υψηλή πρόσφυση         < Αντοχή στην γήρανση

+5˚C
+40˚C

–30˚C
+85˚C 20

 min.
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20
 min.

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΉΤΙΚΉ ΑΥΤΟΚΟΛΛΉΤΉ ΤΑΙΝΙΑ
DB ANTISLIPERY TAPE

Kωδικός Συσκευασία Διαστάσεις Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

660348 Ρολό  19mm x 18m ■   Λευκή 24 5205205660348

660355 Ρολό  19mm x 18m ■   Μαύρη 24 5205205660355

660454 Ρολό  25mm x 4.5m    Διάφανη 36 5205205660454

660447 Ρολό  25mm x 4.5m ■   Λευκή 36 5205205660447

660430 Ρολό  25mm x 4.5m ■   Μαύρη 36 5205205660430

ΤΑ25182 Ρολό  25mm x 18m ■   Μαύρη 16 5205205339022

TA25181 Ρολό  25mm x 18m ■   Λευκή 16 5205205339015

660324 Ρολό  25mm x 2.5m ■   Λευκή 54 5205205660324

660331 Ρολό  25mm x 2.5m ■   Μαύρη 54 5205205660331

660485 Ρολό  50mm x 4.5m    Διάφανη 18 5205205660485

660041 Ρολό  50mm x 5m ■   Λευκή 18 5205205660041

660461 Ρολό  50mm x 4.5m ■   Μαύρη 18 5205205660461

ΤΑ50181 Ρολό  50mm x 18m ■   Λευκή 8 5205205339039

ΤΑ50182 Ρολό  50mm x 18m ■   Μαύρη 8 5205205339046

660409 Ρολό  50mm x 20m    Διάφανη 8 5205205660409

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Aυτοκόλλητη αντιολισθητική ταινία για ολισθηρές επιφάνειες ή επιφάνειες 
με κλίση. Μεγάλη αντοχή και ευκολία στην τοποθέτηση. Για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση.

Για σκάλες, μπάνια, διαδρόμους κλπ. Ιδανική 
για το σπίτι, την εργασία, το σκάφος, σε 
αποθήκες κλπ.

< Πολύ ισχυρή
< Εύκολη στην εφαρμογή
< Αυτοκόλλητη

ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ ΧΡΏΜΑΤΙΣΤΉ
DB COLOURED ALUMINIUM TAPE STARTAPE

Kωδικός Συσκευασία (Διαστάσεις) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

606001 Ρολό 50mm x 10m ■   Μαύρη 24 5205205338124

606019 Ρολό 50mm x 10m ■   Καφέ 24 5205205338117

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ταινία αλουμινίου με πολυεστερική βαφή και ακρυλική κόλλα για σφράγιση 
στατικών αρμών στη βιομηχανία και την οικοδομή. Ανθεκτικότητα στην υπεριώδη 
ακτινοβολία, τις ακτίνες θερμότητας, τους υδρατμούς και τη γήρανση. Συνολικό 
πάχος: 0,07mm. Δύναμη από τις κρούσεις: 50Ν/25mm. Πρόσφυση στο μέταλλο: 
22,5Ν/25mm. Αντοχή στη θερμότητα -300C έως +850C. 

Για σφράγιση δικτύων εξαερισμού, 
μπουριών σε σόμπες και ψησταριές, 
δικτύων κλιματισμού και θέρμανσης, για 
κάλυψη σωληνώσεων μεταφοράς αέρα κλπ.

< Χρωματική επιλογή         < Υψηλή πρόσφυση         < Αντοχή στην γήρανση

+5˚C
+40˚C

–30˚C
+85˚C 20

 min.



ŁAZIENKA

TECHNICAL AEROSOLS / ΤΕΧΝΙΚΆ ΣΠΡΕΙ



TECHNICAL AEROSOLS / ΤΕΧΝΙΚΆ ΣΠΡΕΙ14.2

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΥΓΡΌ ΦΡΈΝΩΝ 
TECTANE BRAKE CLEANER

Κωδικός Συσκευασία (Lt) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

10485 Δοχείο 30 - 1 5205205114179

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
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

20
 min.

36
μήνες

ΣΠΡΈΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΌ ΜΈ ΛΑΔΙ
TECTANE PENETRATING OIL A 2000

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

A-2000 Spray 400 - 12 5205205110065

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

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
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.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

8870 Spray 500 - 12 5205205114124

70502 Spray 750 - 12 5205205114162

20
 min.

36
μήνες

ΣΠΡΈΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΦΡΈΝΩΝ  
TECTANE BRAKE CLEANER

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΌ ΜΈ MOS2 
TECTANE PENETRATING MOS2

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

11760100 Spray 400 - 12 5205205114209

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
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. Άπωθεί 
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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< Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά         < Έχει αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες
< Άντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες         < Προστατεύει από την οξείδωση

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

5901 Spray 400 - 12 5205205114056

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Λιπαντικό σπρέι υψηλής περιεκτικότητας σε σιλικόνη με αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες. 
Άπωθεί τη σκόνη και τη βρωμιά μειώνοντας τις τριβές. Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά 
μέρη από σκλήρυνση. Άντέχει 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.

ΣΠΡΈΙ ΣΙΛΙΚΌΝΗΣ   
TECTANE SILICONE SPRAY

–40˚C
+150˚C 20

 min.
36
μήνες

–40˚C
+150˚C 20

 min.
36
μήνες

–40˚C
+120˚C 20

 min.
36
μήνες

ΣΠΡΈΙ ΛΈΥΚΌ ΓΡΑΣΌ 
TECTANE WHITE GREASE SPRAY

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

8387 Spray 400 - 12 5205205114087

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
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
<  Άντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
<  Προστατεύει από την οξείδωση

Κωδικός Συσκευασία (Lt) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

76231 Δοχείο 20 - 1 5205205114193

76232 Δοχείο 30 - 1 5205205114186

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

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Υγρή σιλικόνη με αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες. Άπωθεί τη σκόνη και τη βρωμιά μειώνοντας 
τις τριβές. Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά μέρη από σκλήρυνση. Άντέχει 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

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

20
 min.

36
μήνες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

7836 Spray 400 - 12 5205205114070

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
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      < Άπωθεί την σκόνη      < Γρήγορη απόδοση

ΣΠΡΈΙ ΓΙΑ ΙΜΑΝΤΈΣ  
TECTANE V-BELT SPRAY
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< Άπωθεί το νερό και την υγρασία     < Σταματά διαρροές     < Γρήγορη απόδοση

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

8790 Spray 400 - 12 5205205114032

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Καθαριστικό και συντηρητικό σπρέι ηλεκτρικών επαφών με λάδι. Άπωθεί 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

ΣΠΡΈΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΗΛΈΚΤΡΙΚΩΝ ΈΠΑΦΩΝ ΜΈ ΛΑΔI   
TECTANE CONTACT WITH OIL

20
 min.

36
μήνες

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

8792 Spray 400 - 12 4001587127186

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Καθαριστικό και συντηρητικό σπρέι ηλεκτρικών επαφών χωρίς  λάδι. Άπωθεί 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

ΣΠΡΈΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΗΛΈΚΤΡΙΚΩΝ ΈΠΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔI   
TECTANE CONTACT WITHOUT OIL

20
 min.

36
μήνες

20
 min.

36
μήνες

ΣΠΡΈΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΈΡ 
TECTANE CARBURATOR CLEANER

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

5902 Spray 400 - 12 4001587010051

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
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. Άφαιρεί κατάλοιπα, 
λάδια κλπ.

Άποτελεσματικό 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
<  Άφαιρεί κατάλοιπα

20
 min.

36
μήνες

ΣΠΡΈΙ ΠΡΌΚΙΝΗΣΗΣ  
TECTANE ENGINE START

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

11269 Spray 400 - 12 5205205114049

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
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        
<  Άπόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες
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ΣΠΡΈΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΑΛΌΥΜΙΝΙΌΥ   
TECTANE ΖΙΝΚ-ALU

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

9271 Spray 400 - 12 5205205114094

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
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. 

ΣΠΡΈΙ ΨΥΧΡΌ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 
TECTANE ΖΙΝΚ

+15˚C
+25˚C

–40˚C
+500˚C 20

 min.
36
μήνες

+15˚C
+25˚C

–40˚C
+200˚C 20

 min.
36
μήνες

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
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 ΈΑΝ-13

7965 Spray 400 - 12 4001587040034

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

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

7968 Spray 400 - 12 5205205114025

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Σπρέι εξαιρετικής ποιότητας για λίπανση και συντήρηση αλυσίδων. Καθιστά την κίνηση 
των αλυσίδων ήρεμη και συνεχή. Άπωθεί την υγρασία και προστατεύει από τη διάβρωση. 
Έχει πολύ καλή πρόσφυση και δε στάζει κατά την εφαρμογή του. Άντέχει 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.

ΣΠΡΈΙ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΈΣ    
TECTANE CHAIN

–50˚C
+260˚C 20

 min.
36
μήνες

–40˚C
+150˚C 20

 min.
36
μήνες

ΣΠΡΈΙ ΜΈ PTFE  
TECTANE PTFE

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
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 ΈΑΝ-13

7967 Spray 400 - 12 4001587125304

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



Τα εξειδικευμένα προϊόντα ΤΈCTANE 
παρέχουν ολοκληρωμένες & αξιόπιστες λύσεις 
στο χώρο της βιομηχανίας

Η DEN BRAVEN ΆEROSOLS,
θυγατρική παραγωγική
εταιρεία του ομίλου
DEN BRAVEN παράγει
εξελίσσει και διανέμει
παγκοσμίως πάνω από
600 τύπους τεχνικών σπρέι

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ ΠΈΡΙΌΡΙΣΜΌΙ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-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.

ΣΠΡΈΙ ΚΌΛΛΑ 
TECTANE ADHESIVE SPRAY

+10˚C
+35˚C

–20˚C
+85˚C 20

 min.
18
μήνες



ŁAZIENKA

MISCELLANEOUS / ΓΕΝΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ 



MISCELLANEOUS / ΓΕΝΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ 15.2

20
 min.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΌ ΣΥΛΛΈΚΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 
ABSODRY SPARE PART

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Ανταλλακτικοί κρύσταλλοι για συλλέκτες υγρασίας. Σε ειδική  
συσκευασία για την αποφυγή απωλειών κατά την αντικατάσταση 
τους στην συσκευή. Εύκολη εφαρμογή χωρίς προβλήματα.

Για μπάνια, κουζίνες, υπόγειους χώρους, αποθήκες, υπόσκαφα 
σπίτια, δωμάτια χωρίς επαρκή αερισμό, κελάρια, ντουλάπες 
κλπ. Κατάλληλο και για σκάφη, αυτοκινούμενα και φορτηγά.

Κωδικός (gr) τεμ ΈΑΝ-13

A202 450 12 7350009530019

A206 1000 6 7350009530071

< Εύκολο στην χρήση        < Δεν λερώνει

ΣΜΑΛΤΌ ΈΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗΣ ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ
DB SMALTO REPAIR

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

5193 Μπουκαλάκι 20 ■   Λευκό 12 5205205550038

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Σμάλτο ακρυλικής βάσης για την επιδιόρθωση χτυπημάτων σε οικιακές 
συσκευές, κεραμικά πλακάκια και επισμαλτομένες επιφάνειες. Διαθέτει 
πινελάκι για ακριβή εφαρμογή και είναι εύχρηστο. Δεν επηρεάζεται από 
τα καθαριστικά και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου.

Για επιδιορθώσεις χτυπημάτων σε 
ψυγεία, πλυντήρια, μπάνια, νιπτήρες, 
χτυπήματα σε κεραμικά πλακάκια κλπ.

< Εύκολο στην εφαρμογή < Δεν κιτρινίζει< Γρήγορη ωρίμανση

20
 min.

24
μήνες

ΣΥΛΛΈΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 
ABSODRY

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Συλλέκτης υγρασίας κρυστάλλων για χώρους χωρίς επαρκή αερισμό. Ενεργεί 
αυτόματα όταν η υγρασία περιβάλλοντος ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια, εξασφα-
λίζοντας χώρους χωρίς υγρασίες, άσχημες μυρωδιές, μούχλα κλπ. Κατάλλη-
λος για κάθε σπίτι, επαγγελματικό χώρο, σκάφη κλπ.

Για μπάνια, κουζίνες, υπόγειους χώρους, απο-
θήκες, υπόσκαφα σπίτια, δωμάτια χωρίς επαρκή 
αερισμό, κελάρια, ντουλάπες κλπ. Κατάλληλο και 
για σκάφη, αυτοκινούμενα και φορτηγά.

Κωδικός (gr) τεμ ΈΑΝ-13

A211 450 8 7350009530354 

A207 1000 6 7350009530064

< Εύκολο στην χρήση        < Ενεργεί αυτόματα        < Προστατεύει από την υγρασία

20
 min.



MISCELLANEOUS / ΓΕΝΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ 15.3

 www.denbraven.gr

20
 min.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

00217 - - διάφορα 50 5205205666005

ΣΤΌΠΈΡ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΌΡΤΈΣ  
STOPPY

< Εμποδίζει τα παράθυρα και τις πόρτες να κλείνουν απότομα      < Εφαρμόζει σε κάθε είδος πόρτας και παραθύρου
< Δεν τραυματίζει πόρτες και παράθυρα λόγω των εύκαμπτων ιδιοτήτων του

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό ελαστικό στόπερ. Εφαρμόζει σε όλες τις 
πόρτες και τα πλαίσια παραθύρων και σε κενά μεταξύ 1 έως 9cm. Το Stoppy 
είναι εύκαμπτο και επομένως δεν βλάπτει τα πλαίσια της πόρτας και του 
παραθύρου ούτε το δάπεδο. Τοποθετείται σε όλους τους τύπους δαπέδων (σε 
πλακάκι, παρκέ, μάρμαρο, PVC, χαλί κλπ).

Για εφαρμογές σε πόρτες και παράθυρα όπως: 
πόρτες εισόδου, εσωτερικές πόρτες δωματίων, 
πόρτες μπαλκονιών, παράθυρα καθιστικού, 
κρεβατοκάμαρας, λουτρού, κουζίνας καθώς και 
παράθυρα σοφίτας.

ΠΈΡΙΓΡΑΦH
Ήχο-απορροφητικό πάνελ που κατασκευάζεται από εύκαμπτο 
αφρό πολυουρεθάνης αυτοσβενόμενο HF1 (UL94) που δεν 
στάζει σε περίπτωση φωτιάς. Η επιφάνεια είναι διαμορφω-
μένη με πρισματικό σχεδιασμό έτσι ώστε να έχει υψηλή 
ακουστική απορρόφηση. Το Mappysil bugnato είναι γνωστό 
και χρησιμοποιείται ευρέως από τους επαγγελματίες του 
κλάδου. Είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας και για ελάχι-
στες ποσότητες σε όλα τα χρώματα RAL. Απορρόφηση ήχου 
at=0,55 (sp 50mm) UNI EN 20354: 1993. Θερμική αγωγιμότη-
τα ~ 0,035 W/mk.

ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Είναι ιδανικό για απαιτητικές εφαρμογές 
όπως: λεβητοστάσια, μηχανοστάσια, φρεάτια 
ανελκυστήρων και γενικών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, κανάλια αεραγωγών, 
σκοπευτήρια κλπ. Είναι επίσης κατάλληλο 
για δημόσιους χώρους όπως στούντιο ηχο-
γραφήσεων, αίθουσες  μουσικής , αίθουσες 
ελέγχου τηλεόρασης, ραδιοφώνου και 
κινηματογράφους.

ΗΧΌΑΠΌΡΡΌΦΗΤΙΚΌ ΑΦΡΩΔΈΣ ΣΧΗΜΑ ΑΥΓΌΘΗΚΗΣ
MAPPYSIL BUGNATO

< Ηχομόνωση
< Θερμομόνωση
< Αντοχή στην θερμοκρασία
< Αντίδραση στην φωτιά
< Γρήγορη εγκατάσταση

Κωδικός Συσκευασία Διαστάσεις (cm) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

Μ0042 Πάνελ 100x100x3 ■   Γκρι 20 8003202350302

M0043 Πάνελ 100x100x5 ■   Γκρι 20 8003202401035

M0044 Πάνελ 100x50x3 ■   Γκρι 20 8003202422221

M0045 Πάνελ 100x50x5 ■   Γκρι 20 8003202433333

ΠΈΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Χρήση μόνο σε 
εσωτερικές 
εφαρμογές

ΠΈΡΙΓΡΑΦH
Ήχο-απορροφητικό πάνελ φτιαγμένο από εύκαμπτο 
αφρό πολυουρεθάνης αυτοσβενόμενο HF1 (UL94) 
που δεν στάζει σε περίπτωση φωτιάς. Η επιφάνειά 
του είναι διαμορφωμένη σε πυραμοειδές σχήμα για 
την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ηχητικής απορ-
ρόφησης. Είναι το πιο διάσημο και με τις περισσό-
τερες πωλήσεις ηχομονωτικό πάνελ. Απορρόφηση 
ήχου aw=0,45 (sp 50mm) UNI EN 20354: 1993. 
Θερμική αγωγιμότητα ~ 0,035 W/mk.

ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Κατάλληλο για οποιοδήποτε χώρο δημόσιας χρήσης 
όπως: αίθουσες μουσικής, στούντιο ηχογραφήσεων, 
τηλεοπτικές  ή ραδιοφωνικές αίθουσες ελέγχου, 
νηπιαγωγεία, σχολεία, αίθουσες αναψυχής, θέατρα, 
κινηματογράφους, νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού, 
ταβέρνες, νοσοκομεία, γραφεία, αίθουσες συνεδριά-
σεων, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες, γυμνα-
στήρια, μαγαζιά και εμπορικά κέντρα. Ιδανικό και για 
οικιακή χρήση (παιδικά δωμάτια, playrooms).

ΗΧΌΑΠΌΡΡΌΦΗΤΙΚΌ ΑΦΡΩΔΈΣ ΣΧΗΜΑ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ
MAPPYSIL PIRAMIDALE

< Ηχομόνωση
< Αντοχή στην θερμοκρασία
< Θερμομόνωση

Κωδικός Συσκευασία Διαστάσεις (cm) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

Μ0040 Πάνελ 100x100x5 ■   Γκρι 18 8003202400229

Μ0041 Πάνελ 100x50x5 ■   Γκρι 36 8003202401011

20
 min.

20
 min.

ΠΈΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Χρήση μόνο σε 
εσωτερικές 
εφαρμογές

Τοποθετείστε το Mappysil Piramidale AU σε τοίχους ή ταβάνια χρησιμοποιώντας τον Acoustic PU Adhesive, τον εξειδικευμένο αφρό συγκόλλησης ήχο-απορροφητικών πάνελ.



MISCELLANEOUS / ΓΕΝΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ 15.4

20
 min.

Κωδικός Συσκευασία Διαστάσεις (cm) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

Μ0048 Πάνελ 100x70 ■   Ασημί 30 8003202403213

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Θερμοανακλαστικό πάνελ καλυπτόμενο από πραγματικό αλουμίνιο. Αντανακλά 
τη θερμότητα και αποτρέπει την απώλεια της μέσα από την τοιχοποιία. Προωθεί 
την θερμότητα στο εσωτερικό του σπιτιού βοηθώντας στην εξοικονόμηση ενέρ-
γειας. Το πάνελ είναι ευρείας χρήσης και κατάλληλο για όλα τα είδη θερμαντι-
κών σωμάτων. Eίναι πρακτικό και γρήγορο στην τοποθέτηση χάρη στη ΔΏΡΕΑΝ 
ταινία διπλής όψης του σετ (περιλαμβάνεται στη συσκευασία).

Για όλους τους τύπους 
θερμαντικών σωμάτων 
όπως: σόμπες, καλορι-
φέρ, θερμάστρες κλπ.

< Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες       < Εύκολο στην χρήση       < Εξοικονομεί ενέργεια

ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΘΈΡΜΌΤΗΤΑΣ ΜΈ ΈΠΈΝΔΥΣΗ ΑΛΌΥΜΙΝΙΌΥ
THERMOFLEX

ΠΈΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Χρήση μόνο σε 
εσωτερικές 
εφαρμογές

ΠΈΡΙΓΡΑΦH
Κιτ αυτοκόλλητο ηχομονωτικό πάνελ [4 πάνελ (50cm x 25cm) και 4 λωρίδες (5cm x 25m)] πολλαπλών 
εφαρμογών. Υψηλής ποιότητας, πρακτικό και εύκολο στη χρήση. Χρησιμοποιείται για να μετριάσει 
ή ακόμα και να απομονώσει το δυνατό θόρυβο που εκπέμπεται από διάφορες συσκευές. Οι 4 extra 
λωρίδες που παρέχονται, τοποθετούνται στις ενώσεις που δημιουργούν τα πάνελ για να αποτρέ-
ψουν τη δημιουργία ακουστικών γεφυρών και να πετύχουν τα μέγιστα αποτελέσματα ηχομόνωσης.

ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Για πλυντήρια, στεγνωτή-
ρες, γεννήτριες, κλιμα-
τιστικά, απορροφητήρες, 
αυτοκίνητα, φορτηγά, και 
μηχανές όλων των τύπων.

< Γρήγορη εγκατάσταση       < Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες       < Εύκολο στην χρήση

Κωδικός Συσκευασία Διαστάσεις (cm) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

M0050 Πάνελ 50x25 (4τεμ) ■   Μαύρο 20 8003202800012

ΗΧΌΜΌΝΩΤΙΚΌ ΑΥΤΌΚΌΛΛΗΤΌ ΠΌΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΈΩΝ
MAPPYPELL

20
 min.

20
 min.

Κωδικός Συσκευασία Διαστάσεις (cm) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

M0046 Πάνελ 100x120 ■   Μαύρο 1 8003202660050

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Ήχο-μονωτικό πάνελ που αποτελείται από ένα υψηλής πυκνότητας 
ελαστομερές  με τη προσθήκη ανόργανων πληρωτικών που προσδίδει 
ένα υψηλό ειδικό βάρος. Ειδικά σχεδιασμένο ως εναλλακτική λύση της  
πλάκας μολύβδου. Δεν περιέχει πίσσα και μόλυβδο. Εφαρμόζεται απευθεί-
ας πάνω στην επιφάνεια χωρίς στήριξη λόγω του ότι είναι αυτοκόλλητο. 
Ακουστική μόνωση B s3 dO (EN 13501), FMVSS 302 COMPIANT.  Αντίδρα-
ση στην φωτιά (ISO 3795) EUROCLASS E (EN 13501).Διατίθεται και χωρίς 
κόλλα, κατόπιν παραγγελίας .

Είναι ιδανικό για ενδιάμεσους τοίχους (π.χ. ανάμε-
σα σε δύο διπλανά δωμάτια) στους οποίους είναι 
απαραίτητο ένα ηχομονωτικό . Μπορεί εύκολα 
να συνδυαστεί με φύλλα γυψοσανίδας, τσιμε-
ντοσανίδας και πάνελ ξύλου  για την αύξηση της 
ακουστικής απόδοσης. Κατάλληλο για τοίχους και  
ταβάνια. Μπορεί να εφαρμοστεί και σαν προϊόν 
απόσβεσης δονήσεων σε φύλλα μετάλλου.

< Ηχομόνωση       < Γρήγορη εγκατάσταση       < Αντίδραση στην φωτιά

ΗΧΌΜΌΝΩΤΙΚΌ ΑΥΤΌΚΌΛΛΗΤΌ ΠΑΝΈΛ
MAPPYSILENT

ΠΈΡΙΓΡΑΦH
Θέρμο-ηχομονωτικό πάνελ τοίχου. Κατασκευασμένο από δύο στρώματα 
πολυεστερικών ινών κλάσης 1/F1 και στο ενδιάμεσο τους ένα ελαστομερές  
ηχομονωτικό υψηλής πυκνότητας. Προσφέρει ηχομόνωση Rw= 56 db (UNI EN ISO 
140-3:2006) και θερμική αγωγιμότητα 0,0341 W/mk (EN 12667:2001, EN 12664:2001). 
Αντίδραση στην φωτιά B s1 d0 (EN 13501-1:2007) CLASS 1 (UNI 9177:1087).

ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Είναι ιδανικό για τοίχους, ταβάνια, κλπ. 
Εκτός από τοιχοποιία μπορεί εύκολα 
να συνδυαστεί με φύλλα γυψοσανίδας, 
τσιμεντοσανίδας και πάνελ ξύλου  για 
την αύξηση της ακουστικής απόδοσης. 

< Ηχομόνωση   < Θερμομόνωση   < Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες   < Εξοικονομεί ενέργεια   < Αντίδραση στην φωτιά 

Κωδικός Συσκευασία Διαστάσεις (cm) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

M0051 Πάνελ 100x120 (3 τεμ) ■   Λευκό/Μαύρο 1 8003202400069

ΘΈΡΜΌ-ΗΧΌΜΌΝΩΤΙΚΌ ΠΑΝΈΛ ΤΌΙΧΌΥ                                                     
MAPPYSILENT CR 400 

20
 min.
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Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

Δ9030 Σακουλάκι  80mm x 2,4mm ■   Λευκά 100 5205205350010

Δ9050 Σακουλάκι  100mm x 2,5mm ■   Λευκά 100 5205205350027

Δ9070 Σακουλάκι  140mm x 2,5mm ■   Λευκά 100 5205205350034

Δ9090 Σακουλάκι 160mm x 2,5mm ■   Λευκά 100 5205205350041

Δ9080 Σακουλάκι 200mm x 2,5mm  ■   Λευκά 100 5205205350058

Δ9130 Σακουλάκι 140mm x 3,6mm ■   Λευκά 100 5205205350065

Δ9150 Σακουλάκι 200mm x 3,6mm ■   Λευκά 100 5205205350072

Δ9160 Σακουλάκι 290mm x 3,6mm  ■   Λευκά 100 5205205350089

Δ9170 Σακουλάκι 360mm x 3,6mm ■   Λευκά 100 5205205350096

Δ9240 Σακουλάκι 160mm x 4,8mm ■   Λευκά 100 5205205350102

Δ9260 Σακουλάκι 200mm x 4,8mm  ■   Λευκά 100 5205205350119

Δ9270 Σακουλάκι 250mm x 4,8mm ■   Λευκά 100 5205205350126

Δ9280 Σακουλάκι 290mm x 4,8mm ■   Λευκά 100 5205205350133

Δ9290 Σακουλάκι 360mm x 4,8mm ■   Λευκά 100 5205205350140

Δ9300 Σακουλάκι 430mm x 4,8mm ■   Λευκά 100 5205205350157

Δ9320 Σακουλάκι 530mm x 4,8mm  ■   Λευκά 100 5205205350164

Δ9410 Σακουλάκι 200mm x 7,6mm ■   Λευκά 100 5205205350171

Δ9420 Σακουλάκι 250mm x 7,6mm ■   Λευκά 100 5205205350188

Δ9430 Σακουλάκι 290mm x 7,6mm ■   Λευκά 100 5205205350195

Δ9440 Σακουλάκι 360mm x 7,6mm ■   Λευκά 100 5205205350201

Δ9450 Σακουλάκι 450mm x 7,6mm ■   Λευκά 100 5205205350218

Δ9460 Σακουλάκι 540mm x 7,6mm ■   Λευκά 100 5205205350225

Δ9510 Σακουλάκι 530mm x 9,0mm ■   Λευκά 100 5205205350232

Δ9520 Σακουλάκι 780mm x 9,0mm ■   Λευκά 100 5205205350249

 ΔΈΜΑΤΙΚΑ ΠΌΛΥΑΜΙΔΙΌΥ 
(ΛΈΥΚΑ)

DB TIE RAPS

< Μεγάλης αντοχής
< Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία
< Εύκολα στην χρήση

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Δεματικά πολυαμιδίου μεγάλης αντοχής για συγκράτηση ή τακτοποίηση 
διαφόρων υλικών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές με λάδια, 
γράσα, απορρυπαντικά και προϊόντα πετρελαίου χωρίς να επηρεαστούν. 
Θερμοκρασία αντοχής μετά την τοποθέτηση -400C έως +850C.
Θερμοκρασία εφαρμογής: -100C έως +600C. Μέγιστη θερμοκρασία 
για μικρό χρονικό διάστημα: +1100C. Αντοχή σε φωτιά σύμφωνα με 
τον κανονισμό UL 94 κλάση V2. Απορρόφηση υγρασίας 2,7% (σε 
ατμοσφαιρικό αέρα με 50% υγρασία).

Για το δέσιμο, το στερέωμα 
και τη συγκράτηση 
αντικειμένων. Ευρύ 
πεδίο εφαρμογών στον 
ηλεκτρολογικό τομέα, όπου 
χρησιμοποιούνται για το 
δέσιμο των καλωδίων.

–40˚C
+85˚C

ΠΈΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Για εξωτερική χρήση, 
προτείνεται το μαύρο 
χρώμα που αντέχει 
στις ακτίνες UV. Να μην 
χρησιμοποιείται πάνω 
σε σημεία του σώματος.
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Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

Δ9031 Σακουλάκι 80mm x 2,4mm ■   Μαύρα 100 5205205350270

Δ9051 Σακουλάκι 100mm x 2,5mm ■   Μαύρα 100 5205205350287

Δ9071 Σακουλάκι 140mm x 2,5mm ■   Μαύρα 100 5205205350294

Δ9091 Σακουλάκι 160mm x 2,5mm ■   Μαύρα 100 5205205350300

Δ9081 Σακουλάκι 200mm x 2,5mm  ■   Μαύρα 100 5205205350317

Δ9131 Σακουλάκι 140mm x 3,6mm ■   Μαύρα 100 5205205350324

Δ9151 Σακουλάκι 200mm x 3,6mm ■   Μαύρα 100 5205205350331

Δ9161 Σακουλάκι 290mm x 3,6mm ■   Μαύρα 100 5205205350348

Δ9171 Σακουλάκι  360mm x 3,6mm ■   Μαύρα 100 5205205350355

Δ9241 Σακουλάκι 160mm x 4,8mm ■   Μαύρα 100 5205205350362

Δ9261 Σακουλάκι 200mm x 4,8mm ■   Μαύρα 100 5205205350379

Δ9271 Σακουλάκι 250mm x 4,8mm ■   Μαύρα 100 5205205350386

Δ9281 Σακουλάκι 290mm x 4,8mm ■   Μαύρα 100 5205205350393

Δ9291 Σακουλάκι 360mm x 4,8mm ■   Μαύρα 100 5205205350409

Δ9301 Σακουλάκι 430mm x 4,8mm ■   Μαύρα 100 5205205350416

Δ9321 Σακουλάκι 530mm x 4,8mm ■   Μαύρα 100 5205205350423

Δ9411 Σακουλάκι 200mm x 7,6mm ■   Μαύρα 100 5205205350430

Δ9421 Σακουλάκι 250mm x 7,6mm ■   Μαύρα 100 5205205350447

Δ9431 Σακουλάκι  290mm x 7,6mm  ■   Μαύρα 100 5205205350454

Δ9441 Σακουλάκι 360mm x 7,6mm ■   Μαύρα 100 5205205350461

Δ9451 Σακουλάκι 450mm x 7,6mm ■   Μαύρα 100 5205205350478

Δ9461 Σακουλάκι 540mm x 7,6mm ■   Μαύρα 100 5205205350485

Δ9511 Σακουλάκι 530mm x 9,0mm ■   Μαύρα 100 5205205350492

Δ9521 Σακουλάκι 780mm x 9,0mm ■   Μαύρα 100 5205205350508

Δ9591 Σακουλάκι 1000mm x 12,6mm  ■   Μαύρα 100 5205205350522

ΔΈΜΑΤΙΚΑ ΠΌΛΥΑΜΙΔΙΌΥ 
(ΜΑΥΡΑ)
DB TIE RAPS

< Μεγάλης αντοχής
< Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία
< Εύκολα στην χρήση

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Δεματικά πολυαμιδίου μεγάλης αντοχής για συγκράτηση ή τακτοποίηση 
διαφόρων υλικών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές με λάδια, 
γράσα, απορρυπαντικά και προϊόντα πετρελαίου χωρίς να επηρεαστούν. 
Θερμοκρασία αντοχής μετά την τοποθέτηση -400C έως +850C.
Θερμοκρασία εφαρμογής: -100C έως +600C. Μέγιστη θερμοκρασία 
για μικρό χρονικό διάστημα: +1100C. Αντοχή σε φωτιά σύμφωνα με 
τον κανονισμό UL 94 κλάση V2. Απορρόφηση υγρασίας 2,7% (σε 
ατμοσφαιρικό αέρα με 50% υγρασία).

Για το δέσιμο, το στερέωμα 
και τη συγκράτηση 
αντικειμένων. Ευρύ 
πεδίο εφαρμογών στον 
ηλεκτρολογικό τομέα, όπου 
χρησιμοποιούνται για το 
δέσιμο των καλωδίων.

–40˚C
+85˚C

ΠΈΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Για εξωτερική χρήση, 
προτείνεται το μαύρο 
χρώμα που αντέχει 
στις ακτίνες UV. Να μην 
χρησιμοποιείται πάνω 
σε σημεία του σώματος.
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–40˚C
+85˚C

ΠΈΡΙΓΡΑΦH

Κωδικός Συσκευασία Διαστάσεις (cm) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

BG60 Κιβώτιο Μεσαίο - 250 5205205665015

BG36 Κιβώτιο Χονδρό - 250 5205205665008

BG100 Κιβώτιο Ψιλό - 250 5205205665022

ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Τετράπλευρα, εύκαμπτα σφουγγαράκια λείανσης οξειδίου αλουμινίου. 
Ιδανικά για δύσκολα σημεία. Μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν πολλές 
φορές, εφόσον πλυθούν. Διατίθενται σε τρεις διαφορετικές κοκκομετρίες 
(οξείδιο αλουμινίου). Για πολλαπλές εφαρμογές.

Για προετοιμασία επιφανειών (όπως ξύλο, μέταλ-
λο, πλαστικό) πριν τη νέα βαφή. Ενδείκνυται και 
για βαμμένες παλιές επιφάνειες.

< Εύκολα στην εφαρμογή      
< Διάφορες κοκκομετρίες      
< Πολλαπλών εφαρμογών

ΣΦΌΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΛΈΙΑΝΣΗΣ ΤΈΤΡΑΠΛΈΥΡΑ 
DB FOUR SIDED ABRASIVE PADS

20
 min.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

Δ9052 Σακουλάκι 100mm x 2,5mm ■   Κίτρινα 100 5205205350539

Δ9132 Σακουλάκι 140mm x 3,6mm ■   Κίτρινα 100 5205205350546

Δ9152 Σακουλάκι 200mm x 3,6mm ■   Κίτρινα 100 5205205350553

Δ9262 Σακουλάκι 200mm x 4,8mm ■   Κίτρινα 100 5205205350560

Δ9053 Σακουλάκι 100mm x 2,5mm ■   Κόκκινα 100 5205205350577

Δ9133 Σακουλάκι 140mm x 3,6mm ■   Κόκκινα 100 5205205350584

Δ9153 Σακουλάκι 200mm x 3,6mm ■   Κόκκινα 100 5205205350591

Δ9263 Σακουλάκι 200mm x 4,8mm ■   Κόκκινα 100 5205205350607

Δ9054 Σακουλάκι 100mm x 2,5mm ■   Μπλε 100 5205205350614

Δ9134 Σακουλάκι 140mm x 3,6mm ■   Μπλε 100 5205205350621

Δ9154 Σακουλάκι 200mm x 3,6mm ■   Μπλε 100 5205205350638

Δ9264 Σακουλάκι 200mm x 4,8mm ■   Μπλε 100 5205205350645

Δ9055 Σακουλάκι 100mm x 2,5mm ■   Πράσινα 100 5205205350652

Δ9135 Σακουλάκι 140mm x 3,6mm ■   Πράσινα 100 5205205350669

Δ9155 Σακουλάκι 200mm x 3,6mm ■   Πράσινα 100 5205205350676

Δ9265 Σακουλάκι 200mm x 4,8mm ■   Πράσινα 100 5205205350683

 ΔΈΜΑΤΙΚΑ ΠΌΛΥΑΜΙΔΙΌΥ 
(ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ)

DB TIE RAPS

< Μεγάλης αντοχής
< Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία
< Εύκολα στην χρήση

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Δεματικά πολυαμιδίου μεγάλης αντοχής για συγκράτηση ή τακτοποίηση 
διαφόρων υλικών.  Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές με λάδια, 
γράσα, απορρυπαντικά και προϊόντα πετρελαίου χωρίς να επηρεαστούν. 
Θερμοκρασία αντοχής μετά την τοποθέτηση -400C έως +850C.
Θερμοκρασία εφαρμογής: -100C έως +600C. Μέγιστη θερμοκρασία 
για μικρό χρονικό διάστημα: +1100C. Αντοχή σε φωτιά σύμφωνα με 
τον κανονισμό UL 94 κλάση V2. Απορρόφηση υγρασίας 2,7% (σε 
ατμοσφαιρικό αέρα με 50% υγρασία).

Για το δέσιμο, το στερέωμα 
και τη συγκράτηση 
αντικειμένων. Ευρύ 
πεδίο εφαρμογών στον 
ηλεκτρολογικό τομέα, όπου 
χρησιμοποιούνται για το 
δέσιμο των καλωδίων.

ΠΈΡΙΌΡΙΣΜΌΙ
Για εξωτερική χρήση, 
προτείνεται το μαύρο 
χρώμα που αντέχει 
στις ακτίνες UV. Να μην 
χρησιμοποιείται πάνω 
σε σημεία του σώματος.
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Κωδικός Συσκευασία Διαστάσεις (cm) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

AB100 Κουτί A24R-115 x 6,0 x 22.23-T27 - 10 8595100146410 Box

AB101 Κουτί A24R-125 x 6,0 x 22.23-T27 - 10 8595100146427 Box

AB102 Κουτί A24R-150 x 6,0 x 22.23-T27 - 10 8595100146434 Box

AB103 Κουτί A24R-230 x 6,0 x 22.23-T27 - 10 8595100146441 Box

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Υψηλής ποιότητας δίσκοι λείανσης σιδήρου. Κατάλληλοι για ερασιτεχνικές 
και επαγγελματικές εφαρμογές. Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας: 80m/s. 

Για λείανση μετάλλων σιδήρου.

< Υψηλής ποιότητας
< Μεγάλης διάρκειας

ΔΙΣΚΌI ΛΈΙΑΝΣΗΣ 
DB GRINDING DISK

20
 min.

Κωδικός Συσκευασία Διαστάσεις (cm) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

Ρ100 Κιβώτιο Μεσαίο - 250 5205205665046

Ρ60 Κιβώτιο Χονδρό - 250 5205205665039

Ρ220 Κιβώτιο Ψιλό - 250 5205205665053

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Δίπλευρα, εύκαμπτα σφουγγαράκια λείανσης οξειδίου αλουμινίου. Ιδανικά 
για δύσκολα σημεία. Μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν πολλές φορές, 
εφόσον πλυθούν. Διατίθενται σε τρεις διαφορετικές κοκκομετρίες (οξεί-
διο αλουμινίου). Για πολλαπλές εφαρμογές.

Για προετοιμασία επιφανειών (όπως ξύλο, μέταλ-
λο, πλαστικό) πριν τη νέα βαφή. Ενδείκνυται και 
για βαμμένες παλιές επιφάνειες.

< Εύκολα στην εφαρμογή      
< Διάφορες κοκκομετρίες      
< Πολλαπλών εφαρμογών

ΣΦΌΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΛΈΙΑΝΣΗΣ ΔΙΠΛΈΥΡΑ 
DB TWO SIDED ABRASIVE PADS

20
 min.

Κωδικός Συσκευασία Διαστάσεις (cm) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

AB001 Κουτί Α60Τ-115 x 1,0 x 22.23-T41 - 25 8595100146373 Box

AB002 Κουτί Α60Τ-125 x 1,0 x 22.23-T41 - 25 5900442772914 Box

AB003 Κουτί Α46Τ-150 x 1,6 x 22.23-T41 - 25 8595100146397 Box

AB035 Κουτί Α46Τ-180 x 1,6 x 22.23-T41 - 25 5900442789677 Box

AB004 Κουτί Α46Τ-230 x 1,9 x 22.23-T41 - 25 5900442764995 Box

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Υψηλής ποιότητας δίσκοι κοπής Inox. Κατάλληλοι για ερασιτεχνικές και 
επαγγελματικές εφαρμογές. Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας: 80m/s. Δεν 
περιέχουν μίξεις σιδήρου, θείου και χλώριου.

Για μέταλλα σιδήρου και INOX.

< Υψηλής ποιότητας
< Μεγάλης διάρκειας

ΔΙΣΚΌΙ ΚΌΠΗΣ INOX 
DB CUTTING DISK

20
 min.
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ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Κόλλα άοσμη, άχρωμη, άκαυστη και μη δηλητηριώδης για τον εγκλω-
βισμό τρωκτικών. Παραμένει ισχυρή με το πέρασμα του χρόνου κάτω 
από όλες τις συνθήκες.

Απλώνεται σε χαρτόνια, τάβλες κλπ παγιδεύοντας 
ποντίκια, αρουραίους, μυρμήγκια, ερπετά και γενικά, 
όλους τους ανεπιθύμητους επισκέπτες.

< Άοσμη     
< Παραμένει ισχυρή στο πέρασμα 
       του χρόνου

ΠΌΝΤΙΚΌΚΌΛΛΑ
DB RATCOLL

20
 min.

18
μήνες

Κωδικός Συσκευασία (gr) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

00100 Σωληνάριο 135    Διάφανη 50 5205205337004

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Σκάφες διαφόρων μεγεθών ενισχυμένες ή απλές 
για μεταφορά υλικών.

Για οικοδομικές εργασίες, αγροτική ή οικιακή 
χρήση κλπ.

ΣΚΑΦΈΣ ΌΙΚΌΔΌΜΗΣ
BUILDER’S TUBS

Κωδικός Συσκευασία (Lt) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

PK12501 - ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 30lt ■   Μαύρη 5 5205205311004

PK13001 - ΑΠΛΗ 25lt ■   Μαύρη 10 5205205311028

PK13002 - EΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 25lt ■   Μαύρη 10 5205205311035

PK13301 - ΑΠΛΗ 10lt ■   Μαύρη 10 5205205311042

< Μεγάλη αντοχή     
< Ευκολία στην χρήση

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Κουβάδες διαφόρων μεγεθών και ενίσχυσης, για 
μεταφορά υλικών.

Για οικοδομικές εργασίες, αγροτική ή οικιακή 
χρήση κλπ.

ΚΌΥΒΑΔΈΣ ΌΙΚΌΔΌΜΗΣ
BUILDER’S BUCKETS

20
 min.

20
 min.

Κωδικός Συσκευασία (Lt) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

PK10301 - 11Lt ■   Μαύρος 10 5205205311059

PK10501 - 16 Lt ■   Μαύρος 10 5205205311066

PK10001 -  10Lt  (Φ 34 cm) ■   Μαύρος 25 5205205311073

PK13401 -  45Lt  (460 x 355 cm) ■   Μαύρος 1 5205205311080

< Μεγάλη αντοχή     
< Ευκολία στην χρήση
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ΚΩΝΌΙ ΣΗΜΑΝΣΈΩΣ
SIGNAL CONES

20
 min.

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Κώνοι ασφαλείας σήμανσης, για επαγγελματική 
και ερασιτεχνική χρήση.

Για δρόμους, χώρους στάθμευσης, γκαράζ, 
γήπεδα, πλοία κλπ.

Κωδικός Συσκευασία (cm) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

ΡΚ20503 -  PVC 32 cm Πορτοκαλί/λευκό 20 5205205311097

ΡΚ20701 -  PΕ  32 cm Πορτοκαλί/λευκό 20 5205205311103

ΡΚ20603 -  PVC 50 cm Πορτοκαλί/λευκό 10 5205205311110

ΡΚ20801 -  PΕ  50 cm Πορτοκαλί/λευκό 10 5205205311127

< Μεγάλη αντοχή     < Ευκολία στην χρήση

ΈΤΌΙΜΗ ΚΡΥΑ ΑΣΦΑΛΤΌΣ  
DENBIT ASFALT 

Κωδικός Συσκευασία (Kg) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

005110 Δοχείο 15 ■   Μαύρη 1 5205205640197

< Δεν επηρεάζεται από θερμοκρασιακές μεταβολές < Δεν παρασύρεται από τα ελαστικά των οχημάτων
< Εύκολο στην χρήση   < Μετά την εφαρμογή ο δρόμος μπορεί να δοθεί σε άμεση κυκλοφορία

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Ασφαλτικό επισκευαστικό μείγμα εν ψυχρώ για την επιδιόρθωση κατεστραμμένων 
επιφανειών σε οδοστρώματα, χώρους στάθμευσης, σχολεία, ράμπες, γέφυρες, 
πεζοδρόμια κλπ. Κατάλληλο για επισκευές σε οδοστρώματα από άσφαλτο ή 
σκυρόδεμα. Εύκολη εφαρμογή χωρίς ειδικευμένα εργαλεία ή εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Μετά την επισκευή μπορεί να πατηθεί αμέσως. Το DENBIT ASFALT δεν 
επηρεάζεται από θερμοκρασιακές μεταβολές, δεν παρουσιάζει ρωγμές και δεν 
παρασύρεται από τα ελαστικά των οχημάτων. Δεν αποκολλείεται από την άσφαλτο 
και μετά την εφαρμογή του μπορεί να δοθεί ο δρόμος άμεσα σε χρήση.

- Ράμπες σε οικίες, γκαράζ 
- Εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους
- Γέφυρες, parking, προαύλια, 
  νοσοκομεία, σχολεία
- Δρόμους από σκυρόδεμα
- Επισκευές σε δημόσια έργα

20
 min.

18
μήνες

üΔεν παρασύρεται από τα ελαστικά των οχημάτων

üΈύκολο στην χρήση

üΜετά την εφαρμογή ο δρόμος  

μπορεί να δοθεί σε άμεση κυκλοφορία
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Κωδικός Διαστάσεις Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

13096500F826 18cm x 66mm - - 10 4000533132120

13096700F826 25cm x 66mm - - 10 4000533132137

51096100-826 12cm x 48mm - - 10 4000533132144

51096300-826-03 16cm x 48mm - - 10 4013307708285

50096800-826 6cm x 35mm - - 20 4000533132168

50096100-826 10cm x 35mm - - 10 4000533132175

50096300-826 15cm x 35mm - - 10 4000533132182

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ρολά Microfibre για πολύ καλά φινιρίσματα σε λείες επιφάνειες. Κατάλλη-
λα για μεγάλη γκάμα χρωμάτων.

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΡΟΛΑ ΜΙΚΡΟ-ΙΝΑΣ 9MM
FIA MICROSTAR 9MM

Πλαστικά  < < < < < Ακρυλικά/Αστάρια < < < < < Βερνίκια < < < < <
Ριπολίνες νερού < < < < <	 Μονωτικά νερού < < < < < Εποξικά/2 συστατικών < < < < <

ΡΟΛΑ ΜΙΚΡΟ-ΙΝΑΣ 8MM
FIA MICROFIBRE 8MM

Κωδικός Διαστάσεις Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

5D01M081A-146 25cm x 48mm - - 50 5205205669341

5D71M081A-146 18cm x 48mm - - 50 5205205669358

5461M084-146 15cm x 15mm - - 10 5205205669365

5441M084-146 10cm x 15mm - - 10 5205205669372

5421M089-146 5cm x 15mm - - 20 5205205669389

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ρολά Microfibre για πολύ καλά φινιρίσματα σε λείες επιφάνειες. Κατάλλη-
λα για μεγάλη γκάμα χρωμάτων.

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Πλαστικά  < < < < < Ακρυλικά/Αστάρια < < < < < Βερνίκια < < < < <
Ριπολίνες νερού < < < < <	 Μονωτικά νερού < < < < < Εποξικά/2 συστατικών < < < < <

Κωδικός Διαστάσεις Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

40096500-826 20cm x 78mm - - 10 4000533132106

40096700-826 27cm x 78mm - - 10 4000533132113

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ρολά Microfibre Padded με υπόστρωμα για πολύ καλά φινιρίσματα σε 
άγριες επιφάνειες. Κατάλληλα για μεγάλη γκάμα χρωμάτων.

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΡΟΛΑ ΜΙΚΡΟ-ΙΝΑΣ 9MM ΜΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
FIA MICROSTAR 9MM PADDED

Πλαστικά  < < < < < Ακρυλικά/Αστάρια < < < < < Βερνίκια < < < < <
Ριπολίνες νερού < < < < <	 Μονωτικά νερού < < < < < Εποξικά/2 συστατικών < < < < <
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ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ρολά πολυαμιδίου εξαιρετικής ποιότητας για πολύ καλά φινιρίσματα σε λείες και 
λιγότερο λείες επιφάνειες. 

Για επαγγελματική χρήση.

ΡΟΛΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΤΙΓΡΗΣ)
FIA DUALON 18MM 

Κωδικός Διαστάσεις Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

17043500-826 18cm x 90mm - - 10 4000533132458

17043700-826 25cm x 90mm - - 10 4000533132465

Ακρυλικά/Αστάρια < < < < <	 Πλαστικά  < < < < < 
Μονωτικά < < < < <	 Αστάρια/Αντισκωρικά < < < < < 

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ρολά πολυαμιδίου εξαιρετικής ποιότητας με υπόστρωμα για πολύ καλά 
φινιρίσματα σε άγριες επιφάνειες.

Για επαγγελματική χρήση.

ΡΟΛΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ (ΤΙΓΡΗΣ)
FIA DUALON 18MM PADDED

Κωδικός Διαστάσεις Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

30043500-826 18cm x 88mm - - 10 4000533132434

30043700-826 25cm x 88mm - - 10 4013307713777

Ακρυλικά/Αστάρια < < < < <	 Πλαστικά  < < < < < 
Μονωτικά < < < < <	 Αστάρια/Αντισκωρικά < < < < < 

ΠΕΡΙΓΡΑΦH
Ρολά αφρώδη οικονομικού τύπου, για φινιρίσματα σε λείες επιφάνειες. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΡΟΛΑ ΑΦΡΩΔΗ FINE
FIA FOAM FINE 

Κωδικός Διαστάσεις Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

50240400-826 5cm x 35mm - - 20 4000533132328

50240800-826 7cm x 35mm - - 20 4000533132335

50240100-826 11cm x 35mm - - 10 4000533132342

50240300-826 16cm x 35mm - - 10 4000533132359

Ριπολίνες      < < < < < Βερνίκια     < < < < < Αστάρια/Αντισκωρικά < < < < <

Ριπολίνες      < < < < < Βερνίκια     < < < < < Αστάρια/Αντισκωρικά < < < < <

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ρολά αφρώδη υψηλής ποιότητας, για πολύ καλά φινιρίσματα σε λείες επιφάνειες. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΡΟΛΑ ΑΦΡΩΔΗ SUPERFINE
FIA FOAM SUPERFINE

Κωδικός Διαστάσεις Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

50260400-826 5cm x 35mm - - 20 4000533132281

50260800-826 7cm x 35mm - - 20 4000533132298

50260100-826 11cm x 35mm - - 10 4000533132304

50260300-826 16cm x 35mm - - 10 4000533132311

51260300-826-03 11cm x 45mm - - 10 4000533132274

50263100-826 11cm x 35mm - - 10 5205205668139

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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Κωδικός Διαστάσεις Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

50278800-826 7cm x 35mm - - 20 4000533132243

50278100-826 11cm x 35mm - - 10 4000533132250

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ρολά αφρώδη εξαιρετικής ποιότητας, για τέλεια φινιρίσματα σε λείες 
επιφάνειες. Δεν αφήνουν γραμμές στην επιφάνεια.

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΡΟΛΑ ΑΦΡΩΔΗ SUPERFINE (ΚΥΡΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ)
FIA FOAM SUPERFINE CONCAVE

Ριπολίνες     < < < < < Βερνίκια     < < < < < Αστάρια/Αντισκωρικά < < < < <

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ρολά βελούδινα εξαιρετικής ποιότητας, για τέλεια φινιρίσματα σε λείες 
επιφάνειες με ένα πέρασμα. 

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΡΟΛΑ ΒΕΛΟΥΔΙΝΑ
FIA FOAM SUPERFLOCK

Κωδικός Διαστάσεις Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

50330400-826 5cm x 35mm - - 20 4000533131451

50330800-826 7cm x 35mm - - 20 4000533132380

50331100-826 11cm x 35mm - - 10 4000533132397

50331300-826 16cm x 35mm - - 10 4000533132403

50332100-826 11cm x 35mm - - 10 4000533132410

50332300-826 16cm x 35mm - - 10 4000533132427

Ριπολίνες < < < < <	 Ριπολίνες νερού < < < < < 
Αστάρια/Αντισκωρικά  < < < < < Πολυεστερικά < < < < < 

ΡΟΛΑ ΒΕΛΟΥΔΙΝΑ (ΚΥΡΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ)
FIA FOAM SUPERFLOCK CONCAVE

Κωδικός Διαστάσεις Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

50378100-826 11cm x 35mm - - 10 4000533132267

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ρολά βελούδινα εξαιρετικής ποιότητας, για τέλεια φινιρίσματα σε λείες 
επιφάνειες με ένα πέρασμα. Δεν αφήνουν γραμμές.

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Ριπολίνες < < < < <	 Ριπολίνες νερού < < < < < 
Αστάρια/Αντισκωρικά  < < < < < Πολυεστερικά < < < < < 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ρολά velour εξαιρετικής ποιότητας, για τέλεια φινιρίσματα σε λείες 
επιφάνειες.

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΡΟΛΑ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ PREMIUM
FIA VELOUR PREMIUM 

Κωδικός Διαστάσεις Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

13166500-826 18cm x 56mm - - 10 4000533135275

13166700-826 25cm x 56mm - - 10 5205205668214

51166100-826 12cm x 38mm - - 10 4000533132199

51166300-826-03 16cm x 38mm - - 10 4000533132205

50166800-826 6cm x 25mm - - 20 4000533132212

50166100-826 10cm x 25mm - - 10 4000533132229

50166300-826 15cm x 25mm - - 10 4000533132236

Ριπολίνες < < < < < Εποξικά/2 συστατικών < < < < < Αστάρια/Αντισκωρικά < < < < <
Πολυεστερικά < < < < <	 Βερνίκια < < < < < 

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 Ρολά velour για  φινιρίσματα σε λείες επιφάνειες. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

4MM ΡΟΛΑ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ STANDARD
FIA VELOUR STANDARD

Κωδικός Διαστάσεις Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

54450854-146 10cm x 15mm - - 10 5205205669297

54250859-146 5cm x 15mm - - 20 5205205669280

53650854-146 15cm x 30mm - - 10 5205205669327

5D750851-146 18cm x 48mm - - 55 5205205669105

5D050851-146 25cm x 48mm - - 66 5205205669112

Ριπολίνες < < < < < Εποξικά/2 συστατικών < < < < < 
Αστάρια/Αντισκωρικά < < < < < Πολυεστερικά  < < < < <	

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ρολά πολυαμιδίου εξαιρετικής ποιότητας, για τέλεια φινιρίσματα σε 
λείες και λιγότερο λείες επιφάνειες. Δεν χάνουν το πέλος τους.

Για επαγγελματική χρήση.

12MM ΡΟΛΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΙΓΑ
FIA REDSTRIPE 

Κωδικός Διαστάσεις Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

51668100-826 12cm x 54mm - - 10 4013307708193

51668300-826-03 16cm x 54mm - - 10 4000533136432

50668800-826 6cm x 41mm - - 20 4013307708216

50668100-826 10cm x 41mm - - 10 4013307701781

50668300-826 15cm x 41mm - - 10 4013307708254

13669500-826 18cm x 84mm - - 10 4013307713814

13669700-826 25cm x 84mm - - 10 4013307713838

Ακρυλικά/Αστάρια < < < < < Πλαστικά  < < < < < 
Μονωτικά < < < < < Αστάρια/Αντισκωρικά < < < < <	
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Κωδικός Διαστάσεις Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

40669500-826 20cm x 96mm - - 10 4000533132014

40669700-826 27cm x 96mm - - 10 4000533132021

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ρολά πολυαμιδίου με υπόστρωμα, εξαιρετικής ποιότητας, 
για τέλεια φινιρίσματα σε λείες και λιγότερο λείες επιφάνειες. 
Δεν χάνουν το πέλος τους.

Για επαγγελματική χρήση.

ΡΟΛΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΙΓΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
FIA REDSTRIPE 12MM PADDED

Ακρυλικά/Αστάρια < < < < < Πλαστικά  < < < < < 
Μονωτικά < < < < < Αστάρια/Αντισκωρικά < < < < <	

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ρολά πολυακρυλικά  για  φινιρίσματα σε λείες και λιγότερο 
λείες επιφάνειες. 

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

12MM ΡΟΛΑ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΡΙΓΑ
FIA YELLOW STRIPE 

Κωδικός Διαστάσεις Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

54407114-146 10cm x 15mm - - 10 5205205669013

54207529-146 5cm x 15mm - - 20 5205205669334

53607111-146 15cm x 30mm - - 10 5205205669044

Ακρυλικά/Αστάρια < < < < < Πλαστικά < < < < < 
Ακρυλικά/Μονωτικά < < < < < Αστάρια < < < < <	

11MM ΡΟΛΑ ΝΑΥΛΟΝ
FIA NYLON 

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ρολά νάυλον εξαιρετικής ποιότητας, για τέλεια φινιρίσματα σε λείες  
επιφάνειες. Για πολυεστερικά και εποξικά χρώματα.

Για επαγγελματική χρήση.

Κωδικός Διαστάσεις Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

13011500-826 18cm x 70mm - - 10 5205205668061

13011700-826 25xm x 70mm - - 10 5205205668078

51011100-826 12cm x 52mm - - 10 4013307714972

51011300-826-03 16cm x 52mm - - 10 4000533132083

50011100-826 10cm x 39mm - - 10 4000533132090

Ριπολίνες < < < < < Βερνίκια κρούστας νερού < < < < < 
Βερνίκια κρούστας  < < < < < Εποξικά 2 συστατικών < < < < <
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ΠΕΡΙΓΡΑΦH

ΠΕΡΙΓΡΑΦH

ΠΕΡΙΓΡΑΦH

ΠΕΡΙΓΡΑΦH

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ρολά πολυεστερικά  για  φινιρίσματα σε λείες και λιγότερο λείες 
επιφάνειες. 

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

18MM ΡΟΛΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ
FIA VESTAN

Κωδικός Διαστάσεις Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

5J447781/6S0145  10cm x 48mm - - 80 5205205669259

5J747781/6S0175  18cm x 48mm - - 50 5205205669266

5JL47781/6S0105  25cm x 48mm - - 40 5205205669273

Πλαστικά < < < < < Εποξικά/2 συστατικών < < < < < 
Ακρυλικά < < < < < FIBER GLASS/Μονωτικά Πίσσας < < < < <

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ρολά polymix toptex για  φινιρίσματα σε λείες σπατουλαρισμένες 
επιφάνειες. 

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

15MM ΡΟΛΑ POLYMIX
FIA TOPTEX BLUE

Κωδικός Διαστάσεις Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

53437151-146  10cm x 30mm - - 1 5205205669075

5D737151-146  18cm x 48mm - - 50 5205205669082

5D037151-146  25cm x 48mm - - 1 5205205669099

Πλαστικά < < < < < Εποξικά/2 συστατικών < < < < < 
Ακρυλικά < < < < < Αστάρια < < < < <

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ρολά wool expert από φυσική τρίχα για εξαιρετικά αποτελέσματα με 
πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

Για επαγγελματική χρήση.

ΡΟΛΑ ΓΟΥΝΑ EXPERT
AMIKO WOOL EXPERT

Κωδικός Διαστάσεις Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

145010 10cm - - 12 8022387014106

145018 18cm - - 12 8022387014182

145024 24cm - - 12 8022387014243

Ριπολίνες < < < < < Εποξικά/2 συστατικών < < < < < 
Πολυεστερικά < < < < < Πλαστικά/ ακρυλικά < < < < <

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ρολά wool standard από φυσική τρίχα για πολύ καλά αποτελέσματα με 
πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

Για επαγγελματική χρήση.

 ΡΟΛΑ ΓΟΥΝΑ STANDARD
AMIKO WOOL STANDARD

Κωδικός Διαστάσεις Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

139010 10cm - - 12 8022387013109

139018 18cm - - 12 8022387013185

139024 24cm - - 12 8022387013246

Ριπολίνες < < < < < Εποξικά/2 συστατικών < < < < < 
Πολυεστερικά < < < < < Πλαστικά/ ακρυλικά < < < < <
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Naylon 18mm
Ιδιαίτερα σκληρή 
& ανθεκτική στους 
διαλύτες ίνα. Καλή 
απορροφητικότητα & 
μεταφορά της μπογιάς. 
Χωρίς πιτσιλίσματα & 
τοπικά κενά. Εύκολη στο 
καθάρισμα.

Magic Felt 5mm
Κοντή, υψηλής 
πυκνότητας, υφασμένη 
ίνα εξαιρετικά 
κατάλληλη για εργασίες 
χαμηλής ή μεσαίας 
ρευστότητας ριπολίνες
ή βερνίκια. Χάρη 
στην ειδική δομή της 
παρέχει ένα εξαιρετικά 
ομοιόμορφο φινίρισμα 
στην επιφάνεια 
εργασίας.

FIAstripe 12mm
Εξελιγμένη μορφή 
πολυαμιδικής ίνας. 
Ισιώνει ευκολότερα 
λόγω του δίκλωνου 
θυσάνου & προσφέρει 
εξαιρετικά μειωμένο 
μάδημα & σχεδόν 
μηδενικό πιτσίλισμα.

Vestan 20mm
Σταθερή ποιότητα 
ίνας με υψηλή 
απορροφητικότητα 
για μονά περάσματα. 
Παρέχει πολύ καλά 
αποτελέσματα με 
ασφαλτικά υλικά & 
υαλόνημα.

FIAdeluxe 21mm
Ίνα υψηλής απόδοσης 
για επαγγελματική 
χρήση με υψηλή 
απορροφητικότητα & 
μεταφορά της μπογιάς. 
Άνετη επαναφορά 
του πέλους για 
αποδοτικότερη εργασία. 
Εύκολη στο καθάρισμα.

Microstar 8mm
Ανθεκτική στους 
διαλύτες ίνα 
κατασκευασμένη από 
ειδικά επεξεργασμένο 
100% πολυεστέρα που 
μπορεί να αποθηκεύσει 
μέχρι και 6 φορές τον 
αρχικό του όγκο. Τέλεια 
απορροφητικότητα & 
μεταφορά της μπογιάς. 
Χωρίς πιτσιλίσματα & 
τοπικά κενά. Εύκολη στο 
καθάρισμα.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

Κλωστοποιημένες 
ίνες

Yellowstripe 11mm
Οικονομικά ανέξοδη ίνα 
με μαλακή αφή. Ανθεκτική 
με ανεκτά επίπεδα 
απορροφητικότητας της 
μπογιάς & αντίστοιχη 
ποιότητα φινιρίσματος στην 
επιφάνεια εργασίας. Σε 
σύγκριση με τις πολυαμιδικές 
ίνες προσφέρει χαμηλότερη 
απόδοση.

Η εμπειρία μας αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης & παραγωγής των νέων προιόντων μας. Η CIRET συνεργάζεται 
με κορυφαίους παραγωγούς χρωμάτων για να επιτύχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Οι δοκιμές στα εργαστήρια τις CIRET εξασφαλίζουν 
την πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας.

Πολυαμίδιο ΠολυεστέραςΠολυακρυλικό

Κλωστο-
ποιημένες 
ίνες Perlon

Συνεχείς 
ίνες 

Naylon
Τσόχα

Συνεχείς 
ίνες 

δίκλωνες

Κοντές 
ίνες 

Vestan

Πλεκτές
συνεχείς

μικρο-ίνες
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ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

Δέρμα 
αρνιού

Έρια 
αρνιού

Νήμα 
Velour

Νήμα 
Mohair

Έρια αρνιού 22mm
Υφασμένοι κλώνοι 
φυσικών ινών αρνιού. 
Παρέχει τέλειο 
φινίρισμα & εξαιρετική 
μεταφορά της μπογιάς 
χωρίς πιτσιλίσματα & 
υψηλή απόδοση κατά 
την εφαρμογή.

Velours Premioum 4mm 
Κοντή ίνα υφασμένων 
κλώνων ερίων αρνιού, 
ιδιαίτερα κατάλληλη για 
όλες τις ρευστότητες & 
περιεκτικότητες διαλυτών 
της μπογιάς.

Mohair 4mm
Υψηλής ποιότητας, ανθεκτική στους διαλύτες, κοντή ίνα από υφασμένα έρια κατσίκας. 
Iδιαίτερα κατάλληλη για όλες τις ρευστότητες & περιεκτικότητες διαλυτών της μπογιάς.

Δέρμα αρνιού 22mm
Ανώτερη ποιότητα 
απορροφητικότητας & 
μεταφοράς της μπογιάς. 
Παρέχει πολύ υψηλή 
απόδοση εργασίας. 
Δεν μαδάει και παρέχει 
τέλειο φινίρισμα. Εάν 
συντηρηθεί αφού 
καθαριστεί καλά έχει 
μεγάλη διάρεκια ζωής.

Πολυαμίδιο/Δέρμα αρνιού Πολυακρυλικό Πολυεστερικό

Γούνα από πρόβατο Γούνα από κατσίκι
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ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πατρόγκα με πλαστική λαβή και μεταλλικό στροφείο. 
Γνήσια λευκή τρίχα.

Κατάλληλη για όλα τα χρώματα. 
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΠΑΤΡΟΓΚΑ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ
AMICO CEILING BRUSHES 320

Κωδικός Διαστάσεις (cm) Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

32070 3x7 - - 12 8022387320078

32010 3x10 - - 12 8022387320108

32012 3x12 - - 12 8022387320122

32014 4x14 - - 12 8022387320146

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πινέλα μονά με πλαστική λαβή και μεταλλικό στροφείο. 
Γνήσια λευκή τρίχα.

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα. 
Για ερασιτεχνική χρήση.

ΠΙΝΕΛΟ ΜΟΝΟ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ
AMICO FLAT BRUSHES 330

Κωδικός Διαστάσεις (mm) Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

33020 20 - - 12 8022387330206

33030 30 - - 12 8022387330305

33040 40 - - 12 8022387330404

33050 50 - - 12 8022387330503

33060 60 - - 12 8022387330602

33070 70 - - 12 8022387330701

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πινέλα ημίδιπλα με πλαστική λαβή και μεταλλικό στροφείο. 
Γνήσια λευκή τρίχα.

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα. 
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΠΙΝΕΛΟ ΗΜΙΔΙΠΛΟ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ                                                                                                                     
AMICO FLAT BRUSHES 332

Κωδικός Διαστάσεις (mm) Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

33220 20 - - 12 8022387332200

33230 30 - - 12 8022387332309

33240 40 - - 12 8022387332408

33250 50 - - 12 8022387332507

33260 60 - - 12 8022387332606

33270 70 - - 12 8022387332705

ΠΕΡΙΓΡΑΦH

A

AA
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ΠΙΝΕΛΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ ΝΕΡΟΥ
AMICO FLAT BRUSHES 339

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πινέλα διπλά με πλαστική λαβή, μεταλλικό στροφείο και μείγμα 
συνθετικής τρίχας.

Κατάλληλη για όλα τα χρώματα. 
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός Διαστάσεις (") Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

33910 1" - - 12 8022387339100

33915 1,5" - - 12 8022387339155

33920 2" - - 12 8022387339209

33925 2,5" - - 12 8022387339254

 ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΗΜΙΔΙΠΛΩΝ ΠΙΝΕΛΩΝ ΣΕΤ 60 ΤΜΧ                                                                                                                       
AMICO FLAT BRUSHES DISPLAY

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χάρτινο εκθετήριο ημίδιπλων πινέλων (60 τεμάχια) με πλαστική λαβή, 
μεταλλικό στροφείο και γνήσια λευκή τρίχα. Περιέχει 12 τεμάχια Νο20, 
12 τεμάχια Νο30, 12 τεμάχια Νο40, 12 τεμάχια Νο50, 12 τεμάχια Νο60.

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα. 
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός Διαστάσεις (mm) Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

3322 20-60 - - 60 8022387000024

ΠΕΡΙΓΡΑΦH

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΗΜΙΔΙΠΛΩΝ ΠΙΝΕΛΩΝ ΣΕΤ 240 ΤΜΧ                                                                                                                      
AMICO FLAT BRUSHES DISPLAY

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χάρτινο εκθετήριο ημίδιπλων πινέλων (240 τεμάχια) με πλαστική λαβή, 
μεταλλικό στροφείο και γνήσια λευκή τρίχα. Περιέχει 40 τεμάχια Νο20, 
40 τεμάχια Νο30, 60 τεμάχια Νο40, 60 τεμάχια Νο50, 40 τεμάχια Νο60. 

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα. 
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός Διαστάσεις (mm) Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

3320 20-60 - - 240 8022387012409

ΠΕΡΙΓΡΑΦH

AA

AA

AA
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ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πινέλα διπλά με ξύλινη λαβή, μπρούντζινο στροφείο 
και γνήσια λευκή τρίχα.

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα. 
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΠΙΝΕΛΑ ΔΙΠΛΑ ΛΕΥΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ
AMICO FLAT BRUSHES 344

Κωδικός Διαστάσεις (mm) Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

34420 20 - - 12 8022387344203

34430 30 - - 12 8022387344302

34440 40 - - 12 8022387344401

34450 50 - - 12 8022387344500

34460 60 - - 12 8022387344609

34470 70 - - 12 8022387344708

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πινέλα διπλά με ξύλινη λαβή, μπρούντζινο στροφείο 
και γνήσια μαύρη τρίχα.

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα. 
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΠΙΝΕΛΑ ΔΙΠΛΑ ΜΑΥΡΑ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ                                                                                                                 
AMICO FLAT BRUSHES 346

Κωδικός Διαστάσεις (mm) Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

34620 20 - - 12 8022387346207

34630 30 - - 12 8022387346306

34640 40 - - 12 8022387346405

34650 50 - - 12 8022387346504

34660 60 - - 12 8022387346603

34670 70 - - 12 8022387346702

ΠΕΡΙΓΡΑΦH

ΠΙΝΕΛΑ ΔΙΠΛΑ ΛΕΥΚΑ                                                                                                                     
AMICO FLAT BRUSHES 354

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πινέλα διπλά με πλαστική βερνικωμένη λαβή, νικελένιο 
στροφείο και γνήσια λευκή τρίχα.

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα. 
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός Διαστάσεις (") Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

35410 1" - - 12 8022387354103

35415 1,5" - - 12 8022387354158

35420 2" - - 12 8022387354202

35425 2,5" - - 12 8022387354257

35430 3" - - 12 8022387354301

ΠΕΡΙΓΡΑΦH

AAA

AAA

AAA
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πινέλα διπλά με πλαστική βερνικωμένη λαβή, νικελένιο στροφείο 
και γνήσια μαύρη τρίχα.

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα. 
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΠΙΝΕΛΑ ΔΙΠΛΑ ΜΑΥΡΑ                                                                                                                     
AMICO FLAT BRUSHES 355

Κωδικός Διαστάσεις (") Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

35510 1" - - 12 8022387355100

35515 1,5" - - 12 8022387355155

35520 2" - - 12 8022387355209

35525 2,5" - - 12 8022387355254

35530 3" - - 12 8022387355308

ΠΕΡΙΓΡΑΦH

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πινέλα υπέρδιπλα με ξύλινη μη βερνικωμένη λαβή, χάλκινο στροφείο 
και γνήσια λευκή τρίχα extra.

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα. 
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΠΙΝΕΛΑ ΥΠΕΡΔΙΠΛΑ ΛΕΥΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ                                                                                                                     
AMICO FLAT BRUSHES 356

Κωδικός Διαστάσεις (") Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

35610 1" - - 12 8022387356107

35615 1,5" - - 12 8022387356152

35620 2" - - 12 8022387356206

35625 2,5" - - 12 8022387356251

35630 3" - - 12 8022387356305

ΠΕΡΙΓΡΑΦH

ΠΙΝΕΛΑ ΜΑΥΡΑ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ                                                                                                                     
AMICO FLAT BRUSHES 358

Κωδικός Διαστάσεις (") Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

35810 1" - - 12 8022387358101

35815 1,5" - - 12 8022387358156

35820 2" - - 12 8022387358200

35825 2,5" - - 12 8022387358255

35830 3" - - 12 8022387358309

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πινέλα υπέρδιπλα με ξύλινη μη βερνικωμένη λαβή, χάλκινο στροφείο 
και γνήσια μαύρη τρίχα extra.

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα. 
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH

AAA

AAA

AAA
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ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Στραβοπίνελα με ξύλινη μη βερνικωμένη λαβή, μεταλλικό στροφείο 
και γνήσια λευκή τρίχα.

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα. 
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΑ ΛΕΥΚΑ 
AMICO RADIATOR BRUSHES 376

Κωδικός Διαστάσεις (mm) Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

37620 20 - - 12 8022387376204

37630 30 - - 12 8022387376303

37640 40 - - 12 8022387376402

37650 50 - - 12 8022387376501

37660 60 - - 12 8022387376600

37670 70 - - 12 8022387376709

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κονταροπίνελα με πλαστική λαβή, μεταλλικό στροφείο και γνήσια 
λευκή τρίχα.

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα. 
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΑ STANDARD                                                                                                                
AMICO ADJUSTABLE ANGLE BRUSHES 400

Κωδικός Διαστάσεις (") Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

Z20 2" - - 12 8022387215206

Z25 2,5" - - 12 8022387215251

Z30 3" - - 12 8022387215305

Z35 3,5" - - 12 8022387215350

Z40 4" - - 12 8022387215404

ΠΕΡΙΓΡΑΦH

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πινέλα οβάλ με πλαστική βερνικωμένη λαβή, μπρούντζινο στροφείο 
και γνήσια μαύρη τρίχα.

Κατάλληλη για όλα τα χρώματα. 
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΠΙΝΕΛΑ ΟΒΑΛ ΜΑΥΡΑ
AMICO FLAT BRUSHES 350

Κωδικός Διαστάσεις (mm) Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

35030 30 - - 12 8022387350303

35040 40 - - 12 8022387350402

35050 50 - - 12 8022387350501

35060 60 - - 12 8022387350600

AAA

AA

AA
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ΠΙΝΕΛΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕ ΞΥΛΙΝΟ ΜΑΥΡΟ                                                                                                                     
AMICO FLAT ARTIST BRUSHES 577

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πινέλα ζωγραφικής πλακέ, με κοντή ξύλινη μαύρη βερνικωμένη λαβή, 
μεταλλικό στροφείο και γνήσια λευκή τρίχα.

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα. 
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός Διαστάσεις (mm) Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

57702 2 - - 12 8022387577021

57704 4 - - 12 8022387577045

57706 6 - - 12 8022387577069

57708 8 - - 12 8022387577083

57710 10 - - 12 8022387577106

57712 12 - - 12 8022387577120

ΠΕΡΙΓΡΑΦH

ΠΙΝΕΛΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕ ΞΥΛΙΝΟ ΞΑΝΘΟ                                                                                                                      
AMICO FLAT ARTIST BRUSHES 579

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πινέλα ζωγραφικής πλακέ, με μακριά ξύλινη βερνικωμένη λαβή, 
μεταλλικό στροφείο και γνήσια λευκή τρίχα.

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα. 
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός Διαστάσεις (mm) Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

57902 2 - - 12 8022387579025

57904 4 - - 12 8022387579049

57906 6 - - 12 8022387579063

57908 8 - - 12 8022387579087

57910 10 - - 12 8022387579100

57912 12 - - 12 8022387579124

ΠΕΡΙΓΡΑΦH

ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΑ PREMIUM                                                                                                                       
AMICO ADJUSTABLE ANGLE BRUSHES 500

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κονταροπίνελα με πλαστική λαβή, χάλκινο στροφείο και γνήσια 
λευκή τρίχα.

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα. 
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

Κωδικός Διαστάσεις (") Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

E20 2" - - 12 8022387325202

E25 2,5" - - 12 8022387325257

E30 3" - - 12 8022387325301

ΠΕΡΙΓΡΑΦH

AAA

AA

AA
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Κωδικός Διαστάσεις Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

615172Η2-146 18-20cm, μήκος 27cm - - 100 5205205669204

615102Η2-146 25-27cm, μήκος 27cm - - 70 5205205669211

610122ΗΒ-146 5-7cm, μήκος 20cm - - 100 5205205669228

610147ΗΒ-146 10-12cm, μήκος 42cm - - 120 5205205669242

610145ΗΒ-146 10-12cm, μήκος 27cm - - 20 5205205669235

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χειρολαβές ρολών εργονομικής σχεδίασης για ξεκούραστες εφαρμογές. 
Για συνδυασμό με ρολά FIA.

Για όλους τους τύπους ρολών. Για επαγγελματική 
και ερασιτεχνική χρήση.

<	Μεγάλη αντοχή στην χρήση      
<	Οικονομική λύση

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΡΟΛΩΝ STANDARD
FIA ROLLER HANDLE STANDARD 20

 min.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πινέλα ζωγραφικής στρογγυλά, με μακριά ξύλινη βερνικωμένη λαβή, 
μεταλλικό στροφείο και γνήσια λευκή τρίχα.

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα. 
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΠΙΝΕΛΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕ ΞΥΛΙΝΟ ΞΑΝΘΟ                                                                                                                     
AMICO FLAT ARTIST BRUSHES 582

Κωδικός Διαστάσεις (mm) Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

58202 2 - - 12 8022387582025

58204 4 - - 12 8022387582049

58206 6 - - 12 8022387582063

58208 8 - - 12 8022387582087

58210 10 - - 12 8022387582100

58212 12 - - 12 8022387582124

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πινέλα ζωγραφικής στρογγυλά, με κοντή ξύλινη μαύρη βερνικωμένη λαβή, 
μεταλλικό στροφείο και γνήσια λευκή τρίχα.

Κατάλληλα για όλα τα χρώματα. 
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΠΙΝΕΛΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕ ΞΥΛΙΝΟ ΜΑΥΡΟ
AMICO FLAT ARTIST BRUSHES 766

Κωδικός Διαστάσεις (mm) Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

76602 2 - - 12 8022387766029

76604 4 - - 12 8022387766043

76606 6 - - 12 8022387766067

76608 8 - - 12 8022387766081

76610 10 - - 12 8022387766104

76612 12 - - 12 8022387766128

AA

AA
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Κωδικός Διαστάσεις Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

610122ΚΑ-146 5-7cm, μήκος 27cm - - 180 5205205669150

615172ΚΑ-146 18-20cm, μήκος 27cm - - 80 5205205669167

615102ΚΑ-146 25-27cm, μήκος 27cm - - 70 5205205669174

610145ΚΑ-146 10-12cm, μήκος 27cm - - 120 5205205669181

610147ΚΑ-146 10-12cm, μήκος 42cm - - 100 5205205669198

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χειρολαβές ρολών εργονομικής σχεδίασης από μαλακό πλαστικό 
2 συστατικών για ξεκούραστες εφαρμογές. Για συνδυασμό με ρολά FIA.

Για όλους τους τύπους ρολών. Για επαγγελματική 
και ερασιτεχνική χρήση.

<	Εργονομική Λαβή      
<	Λαβή από μαλακό πλαστικό      
<	Μεγάλη αντοχή στην χρήση

 ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΡΟΛΩΝ PREMIUM
FIA ROLLER HANDLE PREMIUM20

 min.

Κωδικός Συσκευασία (Lt) Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

84821410 Κουβάς 12 ■   Μαύρο 1 4013307301622

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κουβάδες χρωμάτων εξαιρετικής αντοχής και ποιότητας από μη 
ανακυκλωμένο πλαστικό. Διαθέτουν γαλβανιζέ χερούλι και είναι στοιβάσιμοι.

Για χρήση σε συνδιασμό με όλους τους τύπους 
ρολών και πινέλων. Για επαγγελματική και 
ερασιτεχνική χρήση.

<	Εργονομική Λαβή      <	Λαβή από μαλακό πλαστικό      <	Μεγάλη αντοχή στην χρήση

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
FIA PAINT BUCKET20

 min.

ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
FIA PAINT TRAY

Κωδικός Διαστάσεις Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

3450-017003 32 x 36 cm - - 20 4000533142136

3170-011003 15 x 27 cm - - 20 4000533089387

3360-011003 22 x 32 cm - - 20 4000533010152

3670-011003 26 x 29 cm - - 20 -

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Σκαφάκια χρωμάτων υψηλής ποιότητας από μη ανακυκλωμένο πλαστικό. 
Διάφορα μεγέθη που καλύπτουν όλο το φάσμα ρολών και πινέλων. 
Εξαιρετικής αντοχής, επαναχρησιμοποιούμενα.

Για όλους τους τύπους ρολών και πινέλων. 
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

<	Από μη ανακυκλωμένο πλαστικό      
<	Εξαιρετικής αντοχής      
<	Στιβάσιμα

20
 min.
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ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΡΟΛΩΝ
ROLLER POLES

Κωδικός Διαστάσεις Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

Κ30200 2m - - 20 5205205220016

Κ30300 3m - - 12 5205205220023

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Μεταλλικά κοντάρια ρολών εργονομικής σχεδίασης για ξεκούραστες 
εφαρμογές. Βαμμένα με πολυεστερική βαφή για μεγαλύτερη αντοχή στην 
γήρανση και την οξείδωση. Διαστάσεις: 2 μέτρα & 3 μέτρα.

Για όλων των τύπων λαβές ρολών. 
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

<	Μεγάλης αντοχής      <	Πολυεστερική βαφή      <	Εύκολα στην χρήση

20
 min.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ
COVER FLEECE

Κωδικός Διαστάσεις Συσκευασία Απόχρωση τεμ ΕΑΝ-13

0000104 1x4m - - 20 5205205111635

0000110 1x10m - - 16 5205205111642

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Καλυπτικό δαπέδου με απορροφητικότητα για προστασία κατά την βαφή. 
Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Είναι αντιολισθητικό, δεν σκίζεται, 
προστατεύει τα ευαίσθητα πατώματα και διαθέτει αδιάβροχη μεμβράνη. 
Έχει μικρό όγκο και βάρος και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές.

Για την προστασία όλων των ειδών δαπέδων 
από χρώματα, σκόνες και βρομιές. Χρήση 
σε βαφές και επισκευές κτηρίων, δωματίων, 
δημόσιων χώρων κλπ.

<	Πολυχρηστικό       <	Δεν μαζεύει και δεν παρασύρεται      <	Ικανότητα απορρόφησης
<	Αντιολισθητικό <	Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης

20
 min.

ΝΑΥΛΟΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ
DROP SHEET

Κωδικός Διαστάσεις (ml) Πάχος τεμ ΕΑΝ-13

606007 4x5m                  - 7 micron 50 5205205661000

606008 4x5m                  - 40 micron 10 5205205331996

606009 4x5m                  - 22 micron 20 8711595105231

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Νάυλον επικάλυψης για την προστασία επιφανειών σε επισκευές κτιρίων, 
σκαφών, οικοδομών κλπ. Κάλυψη επιφάνειας 20 τμ2. Πάχος ανάλογα την 
επιλογή: 5, 25, 40 micron.

Για την προστασία συσκευών, επίπλων, δαπέδων ή 
αυτοκινήτων από χρώματα, σκόνες, βρωμιές κλπ.

<	Εύκολο στην χρήση      <	Επιλογή διαφόρων παχών      <	Οικονομική λύση

20
 min.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Πλάτος x Βάθος (mm)
αρμού

Συνολικό μήκος
σε m ανά

φυσίγγιο 280ml

Aπαιτούμενα
φυσίγγια
ανά 100m

Συνολικό μήκος
σε m ανά

λουκάνικο 600ml

Aπαιτούμενα
λουκάνικα
ανά 100m

4 x 4 19,4 5 37,54  3

5 x 5 12,4 8 23,99 4

8 x 5 7,8 13 15,09 7

8 x 8 4,8 21 9,29 11

10 x 8 3,9 26 7,55 13

10 x 10 3,1 32 6,00 17

12 x 8 3,3 30 6,39 16

12 x 10 2,6 39 5,03 20

15 x 10 2,1 48 4,06 25

15 x 12 1,7 59 3,29 30

15 x 15 1,4 71 2,71 37

18 x 10 1,7 59 3,29 30

18 x 15 1,1 91 2,13 47

20 x 10 1,5 67 2,90 35

20 x 15 1,0 100 1,94 52

25 x 12,5 0,9 111  1,74 57

25 x 15 0,8 125 1,55 65
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ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΣΤΕΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ DEN BRAVEN
2 ράφια x 9 πρόσωπα x 12 φυσίγγια 

+ 1 ράφι για αφρούς + 1 ράφι για κουτιά

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ DEN BRAVEN
2 ράφια x 9 πρόσωπα x 12 φυσίγγια 

+ 1 ράφι για αφρούς ή κουτιά

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 68cm x 53cm x 250cm Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 35,5cm x 51cm x 222cm Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 35,5cm x 51cm x 222cm 

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΣΤΕΝΟ AROMASIL
2 ράφια x 9 πρόσωπα x 12 φυσίγγια 

+ 1 ράφι για αφρούς + 1 ράφι για κουτιά

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 125cm x 60cm x 170cm

ΓΟΝΔΟΛΑ

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 125cm x 60cm x 170cm

ΓΟΝΔΟΛΑ
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ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ POP UP ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ POP UP GENERIC

4 ράφια x 5 πρόσωπα x 3 φυσίγγια

4 ράφια x 5 πρόσωπα x 3 φυσίγγια

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 36cm x 28,5cm x 187cm Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 36cm x 28,5cm x 187cm

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 36cm x 28,5cm x 187cm

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 36cm x 28,5cm x 187cm

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ POP UP MAMUT
4 ράφια x 5 πρόσωπα x 3 φυσίγγια

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ POP UP PU FOAMS
3 ράφια x 3 πρόσωπα x 3 φυσίγγια

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 100cm x 45cm x 200cm

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ AMICO

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 65cm x 45cm x 200cm

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ FIA
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
MAMUT GLUE 25ML

25 τεμάχια

ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ STAND ΚΡΕΜΑΣΤΟ
12 τεμάχια

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 
ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ VINYLESTER

4 πρόσωπα x 3 φυσίγγια 
+ θέση για φυλλάδια + οθόνη 

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 
ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ POLYESTER

4 πρόσωπα x 3 φυσίγγια 
+ θέση για φυλλάδια + οθόνη 

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 26cm x 17cm x 56cm Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 26cm x 17cm x 56cm

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 26cm x 17cm x 56cm Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 26cm x 17cm x 56cm

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 26cm x 17cm x 56cm

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 12cm x 12cm x 80cm

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ MAMUT ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ MAMUT STARTER KIT
4 πρόσωπα x 3 φυσίγγια + θέση για φυλλάδια 

+ οθόνη 
3 Mamut Glue, 3 Mamut Multi, 3 Mamut Crystal,  

3 Mamut Total + Θέση για φυλλάδια 

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ FIRESEAL
4 πρόσωπα x 3 φυσίγγια 

+ θέση για φυλλάδια
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
FLASH TAPET

18 τεμάχια

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
AMICO 60PCST

60 τεμάχια

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
AMICO 240PCS

240 τεμάχια

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
DB PVC GLUE 125ML

25 τεμάχια

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
MAMUT GLUE 25ML

25 τεμάχια

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
CONTACT ADHESIVE 60ML

25 τεμάχια

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
SILICONE SANITARY 80ML

24 τεμάχια

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ HYBRIFIX ΦΥΣΙΓΓΙΟ
12 τεμάχια

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ MAMUT GLUE 25ML
50 τεμάχια

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ SMALTO 20ML
12 τεμάχια

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 40cm x 24cm x 74cm Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 32cm x 16cm x 58cm
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
MAMUT GLUE

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΦΑΣΙ MAMUT GLUE

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
DB ACRYL WET ON WET

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ PU SEALANTS

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
CHEMICAL ANCHOR POLYESTER

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠPΟΩΘΗΣΗΣ MAMUT & JOINT FIX
24 τεμάχια

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 60cm x 25cm x 140cm

Τεχνικά Φυλλάδια, Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας 
και Δηλώσεις Απόδοσης Προϊόντων είναι 
διαθέσιμα για όλα τα προιόντα DEN BRAVEN. Τα 
φυλλάδια αυτά παρέχουν πληροφορίες σχετικά 
με τις προδιαγραφές και το πεδίο εφαρμογών των 
προιόντων μας, διευκολύνοντας τη κατανόηση των 
ιδιοτήτων τους σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες 
τεχνολογίες αιχμής της βιομηχανίας των χημικών. 
Επίσης, κατόπιν ζητήσεως, παρέχουμε διεθνείς 
αναφορές δοκιμών για τα προιόντα DEN BRAVEN.
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ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / ΤRIFOLD -  ΦΥΛΛΑΔΙΑ

XΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

TRIFOLD - ΦΥΛΛΑΔΙΑ

ACRYLIC PARQUET-SEAL SILICONE COLOURS

ΑΝΑΚΑΛΎΨΤΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ MAMUT 
ΚΑΙ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΎ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ

Διανομή Den Braven Ελλάς Α.Ε 
Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346

Τηλ: +30 210 4831140
Fax: +30 210 4831125 
E-mail: info@denbraven.gr
Url: www.denbraven.gr

MAMUT GLUE

MAMUT GLUE

MAMUT MULTI

MAMUT MULTI NEO

MAMUT TOTAL

MAMUT CRYSTAL

290

25

290

100 (PP)

290

290

ΛΕΎΚΟ

ΛΕΎΚΟ

ΛΕΎΚΟ

ΛΕΎΚΟ

ΛΕΎΚΟ

ΔΙΑΦΑΝΟ

51262

35003

51940

12010941

51920

51930

8595100149633

5205205119198

859510015937

5205205119235

8595100150080

8595100150097

ΠΡΟΪΟΝ (ML) ΧΡΏΜΑ ΚΏΔΙΚΟΣ EAN - 13

MAMUT ANIMATION GR

MAMUT GLUE TOTAL
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ (ΠΑΝΙΣΧΎΡΗ ΣΎΓΚΟΛΛΗΣΗ)

Για συγκόλληση: μετάλλου, γυαλιού, πορ-
σελάνης, κεραμικών, σκληρών πλαστικών, 
αλουμινίου, μολύ βδου, κραμάτων μετάλλου, 
γαλβανισμένων επιφανειών, βερνικωμένου 
ξύλου, ανοξείδωτου χάλυβα, πολυεστέρα, 
πολυουρεθάνης, PVC, HPL, φυσικών πετρών, 
γυψοσανίδας, τσιμεντοσανίδας, χαλκού, 
κασσίτερου, σκυροδέματος κλπ.

Εξαιρετικής ποιότητας, επαγγελματικό συγκολλητικό τεχνολογίας 
MS-Polymer, με πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή. Ωριμάζει με την ατμοσφαι-
ρική υγρασία σχηματίζοντας μία εξαιρετικά ισχυρή, ελαστική συγκόλληση. 
Δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά την 
ωρίμανση 400kg/10cm2. Αντικαθιστά καρφιά και βίδες.

A Registered Trademark of Den Braven

400kg/10cm2

Super Strong

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΎΨΗΛΗ ΔΎΝΑΜΗ
  ΎΨΗΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ  

ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 ΜΟΝΙΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

Better results through Knowledge
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ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ!

DEN BRAVEN ΕΛΛΆΣ Ά.Ε ΜΕΤΣΌΒΌΥ 3, ΜΌΣΧΆΤΌ, 18346

Better results 
through Knowledge

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΦΑΙΡΈΣΤΈ ΤΟ ΠΏΜΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΈ ΤΗΝ ΡΟΗ
 Περιστρέφοντας την κεφαλή (Min – Max)

ΑΦΑΙΡΈΣΤΈ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΈΙΑ

ΠΙΈΣΤΈ ΤΗΝ ΣΚΑΝΔΑΛΗ

ΜΟΛΙΣ ΤΈΛΈΙΏΣΈΤΈ ΤΗΝ 
ΈΦΑΡΜΟΓΗ ΓΥΡΙΣΤΈ ΤΗΝ 
ΚΈΦΑΛΗ ΑΡΙΣΤΈΡΟΣΤΡΟΦΑ (MIN) 
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΤΈ ΤΟ ΠΏΜΑ
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03
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Τηλ: +30 210 4831140
Fax: +30 210 4831125 
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Url: www.denbraven.gr
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FULL RANGE (NEW)

PRESSURE PACK  
(NEW)
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ΤRIFOLD -  ΦΥΛΛΑΔΙΑ

denbraven.gr BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

Better results through Knowledge
Η φιλοσοφία της Den Braven στηρίζεται στην αρχή του "καλύτερα 
αποτελέσματα μέσω της γνώσης". Το Κέντρο Εκπαίδευσης είναι η 
πλατφόρμα όπου η Den Braven μοιράζεται αυτή τη γνώση και εμπειρία με 
τους σημαντικούς συνεργάτες της αλλά και γενικότερα με λοιπά 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και 
εφαρμοστές. 

Αυτή η διαδικασία μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα. 
Αυτό είναι και το πραγματικό νόημα της φιλοσοφίας της Den Braven. 
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς.

Χρώμα: Κωδικός: EAN-13:

Λευκό 13430 8711595080026

Παραγγελίες
Διατίθεται σε Φυσίγγια των 290ml σε κιβώτια των 12 τεμαχίων. Για 
παραγγελίες συμβουλευτείτε τoν παρακάτω πίνακα με κωδικούς 
προϊόντων και barcode

High Tack

Υλικά Προώθησης

Συγκολλητικό ισχυρής και 
άμεσης συγκράτησης 
βιομηχανικών εφαρμογών

High Tack

Centre of Excellence

HIGH TACK

denbraven.gr BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

Λευκό 10198 5205205111383

Παραγγελίες
Διατίθεται σε Φυσίγγια των 290ml σε κιβώτια των 12 τεμαχίων. Για 
παραγγελίες συμβουλευτείτε τoν παρακάτω πίνακα με κωδικούς 
προϊόντων και barcode

Mirrorfix-MS

Mirrorfix-MS

Centre of Excellence

Συγκολλητικό καθρεπτών 
άμεσης συγκράτησης

Better results through Knowledge
Η φιλοσοφία της Den Braven στηρίζεται στην αρχή του "καλύτερα 
αποτελέσματα μέσω της γνώσης". Το Κέντρο Εκπαίδευσης είναι η 
πλατφόρμα όπου η Den Braven μοιράζεται αυτή τη γνώση και εμπειρία με 
τους σημαντικούς συνεργάτες της αλλά και γενικότερα με λοιπά 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και 
εφαρμοστές. 

Αυτή η διαδικασία μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα. 
Αυτό είναι και το πραγματικό νόημα της φιλοσοφίας της Den Braven. 
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς.

Χρώμα: Κωδικός: EAN-13:

MIRRORFIX-MS

denbraven.gr BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

Better results through Knowledge
Η φιλοσοφία της Den Braven στηρίζεται στην αρχή του "καλύτερα 
αποτελέσματα μέσω της γνώσης". Το Κέντρο Εκπαίδευσης είναι η 
πλατφόρμα όπου η Den Braven μοιράζεται αυτή τη γνώση και εμπειρία με 
τους σημαντικούς συνεργάτες της αλλά και γενικότερα με λοιπά 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και 
εφαρμοστές. 

Αυτή η διαδικασία μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα. 
Αυτό είναι και το πραγματικό νόημα της φιλοσοφίας της Den Braven. 
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς.

Χρώμα: Κωδικός: EAN-13:

Γκρι Τσιμέντου 8221 8711595112192

Παραγγελίες
Διατίθεται σε Φυσίγγια των 310ml σε κιβώτια των 12 τεμαχίων. Για 
παραγγελίες συμβουλευτείτε τoν παρακάτω πίνακα με κωδικούς 
προϊόντων και barcode

Joint Fix®

Joint Fix®

Centre of Excellence

Έτοιμο κονίαμα για επισκευές 
στατικών αρμών

JOINT FIX

denbraven.com BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

Better results through Knowledge
Η φιλοσοφία της Den Braven στηρίζεται στην αρχή του "καλύτερα αποτελέσματα 
μέσω της γνώσης". Το Κέντρο Εκπαίδευσης είναι η πλατφόρμα όπου η Den Braven 
μοιράζεται αυτή τη γνώση και εμπειρία με τους σημαντικούς συνεργάτες της αλλά και 
γενικότερα με λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς 
και εφαρμοστές. 

Αυτή η διαδικασία μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό είναι 
και το πραγματικό νόημα της φιλοσοφίας της Den Braven. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
μας και ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς.

Colour: Article code: EAN code:

Λευκό
Γκρι

5401306
5401319

3290670307067
3290670307166

Hybriseal® Façade

Hybriseal®

Façade

Centre of Excellence

Ευέλικτο σφραγιστικό ενός 
συστατικού για αρμούς διαστολής 
και προσόψεων

300ml Φυσίγγια

Colour: Article code: EAN code:

Γκρι
Λευκό
Μαύρο

401019
401020
401021

5205205113059
5205205113083
5205205113226

600ml Λουκάνικα

Παραγγελίες
Διατίθεται σε Φυσίγγια των 300ml και λουκάνικα των 600ml σε κιβώτια 
των 12 τεμαχίων. Για παραγγελίες συμβουλευτείτε τoν παρακάτω πίνακα 
με κωδικούς προϊόντων και barcode.

HYBRISEAL FACADE

SILICONE NO

denbraven.gr BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

Better results through Knowledge
Η φιλοσοφία της Den Braven στηρίζεται στην αρχή του "καλύτερα 
αποτελέσματα μέσω της γνώσης". Το Κέντρο Εκπαίδευσης είναι η 
πλατφόρμα όπου η Den Braven μοιράζεται αυτή τη γνώση και εμπειρία με 
τους σημαντικούς συνεργάτες της αλλά και γενικότερα με λοιπά 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και 
εφαρμοστές. 

Αυτή η διαδικασία μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα. 
Αυτό είναι και το πραγματικό νόημα της φιλοσοφίας της Den Braven. 
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς.

Χρώμα: Κωδικός: EAN-13:

Διάφανη (280ml)
Λευκή (280ml)
Διάφανη (600ml)
Λευκή (600ml)

15161
15162
2746
2727

8711595097659
8711595097673
5205205111413
5205205111420

Παραγγελίες
Διατίθεται σε Φυσίγγια των 280ml σε κιβώτια των 12 τεμαχίων. 
Διατίθεται επίσης και σε λουκάνικα των 600ml σε κιβώτια των 12 
τεμαχίων. Για παραγγελίες συμβουλευτείτε τoν παρακάτω πίνακα με 
κωδικούς προϊόντων και barcode.

Silicone-NO

Silicone-NO

Centre of Excellence

Σιλικόνη ουδέτερη αντιμουχλική, 
για κατασκευές, υαλοστάσια, 
αρμούς διαστολής και χώρους 
υγιεινής

ACRYL WET ON WET

denbraven.gr BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

Λευκό 12003764 8711595177429

Παραγγελίες
Διατίθεται σε Φυσίγγια των 310ml σε κιβώτια των 12 τεμαχίων. Για 
παραγγελίες συμβουλευτείτε τoν παρακάτω πίνακα με κωδικούς 
προϊόντων και barcode

Acryl Wet on Wet

Acryl
Wet on Wet

Centre of Excellence

Μοναδικό ακρυλικό 
σφραγιστικό ειδικά σχεδιασμένο 
για να βάφεται αμέσως μετά την 
εφαρμογή του

Τεχνολογία UCA®
Η συμβατότητα των σφραγιστικών με το χρώμα εξασφαλίζεται από τη 
μοναδική και αποδεδειγμένη τεχνολογία UCA® που σημαίνει “Unique 
Compatibility Additives” (Μοναδικά Πρόσθετα Συμβατότητας). Όλα τα 
προϊόντα της Den Braven με τη σήμανση UCA® προσφέρουν την καλύτερη 
δυνατή συμβατότητα μεταξύ των σφραγιστικών και του χρώματος χάρη στις 
επιλεγμένες πρώτες ύλες, στα εξειδικευμένα πρόσθετα και στις εξελιγμένες 
φόρμουλες από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης. 
Άλλα προϊόντα της Den Braven με την τεχνολογία UCA® είναι: Acryl 
Anti-Crack, Hybriseal® 2PS, Monustop, Qualy Fill and Stuc-O-Seal®.

Συνήθη προβλήματα με την βαφή ακρυλικών σφραγιστικών
 Τα κοινά ακρυλικά σφραγιστικά χρειάζονται αρκετό χρόνο να στεγνώσουν 
προτού μπορέσουν να βαφτούν. Συνήθως οι ρωγμές πάνω στην βαφή 
εμφανίζονται όταν το σφραγιστικό βάφεται πριν προλάβει να στεγνώσει 
τελείως. Η ρηγμάτωση είναι μια παραμόρφωση της επιφάνειας του 
χρώματος και φαίνεται ως μεγάλες ραγισμένες γραμμές ή ένα μοτίβο από 
μικρές ρωγμές. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο Αποχρωματισμός (σκούρες 
κηλίδες  ή διαφορά χρώματος στην επιφάνεια πάνω και γύρω από βαμμένες 
σφραγίσεις). Η επιδιόρθωση του αποχρωματισμού είναι χρονοβόρα, απαιτεί 
μεγάλες ποσότητες υλικών και ως εκ τούτου είναι πολύ δαπανηρή. 

Η Acryl Wet on Wet σχεδιάστηκε για να αποτρέψει τέτοιου είδους 
προβλήματα μεταξύ του σφραγιστικού και του χρώματος. Αυτό γίνεται χάρη 
στις επιλεγμένες πρώτες ύλες και στα εξειδικευμένα πρόσθετα. Όλα τα 
σφραγιστικά με τεχνολογία UCA® προσφέρουν την υψηλότερη εγγύηση για 
την πρόληψη του αποχρωματισμού και της ρηγμάτωσης.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ,
ΒΑΨΤΕ,

ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ

Better results through Knowledge
Η φιλοσοφία της Den Braven στηρίζεται στην αρχή του "καλύτερα 
αποτελέσματα μέσω της γνώσης". Το Κέντρο Εκπαίδευσης είναι η 
πλατφόρμα όπου η Den Braven μοιράζεται αυτή τη γνώση και εμπειρία με 
τους σημαντικούς συνεργάτες της αλλά και γενικότερα με λοιπά 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και 
εφαρμοστές. 

Αυτή η διαδικασία μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα. 
Αυτό είναι και το πραγματικό νόημα της φιλοσοφίας της Den Braven. 
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς.

Χρώμα: Κωδικός: EAN-13:

GASKET-SEALANT

denbraven.gr BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

Κόκκινη (25τμχ)
Μαύρη (12τμχ)

15508
15509

8711595098939
8711595098953

Παραγγελίες
Διατίθεται σε Φυσίγγια των 280ml σε κιβώτια των 12 τεμαχίων (μαύρη), 25 
τεμαχίων (κόκκινη), σε Pressure Pack των 200ml σε κιβώτια των 12 τεμαχίων 
καθώς επίσης και σε σωληνάρια των 80ml σε κιβώτια των 24 τεμαχίων. Για 
παραγγελίες συμβουλευτείτε τoν παρακάτω πίνακα με κωδικούς προϊόντων και 
barcode

Gasket-Sealant

Gasket-
Sealant

Centre of Excellence

Φλατζόκολλα υψηλής 
θερμοκρασίας και εξαιρετικής 
ποιότητας με διαρκή 
ελαστικότητα

280ml Φυσίγγια

Κόκκινη
Μαύρη

2487
2488

5205205662083
5205205662076

80ml Σωληνάρια

Κόκκινη
Μαύρη
Γκρι

2173
2174
2175 

5205205115022
5205205115015
5205205115008

200ml Pressure Pack 

Better results through Knowledge
Η φιλοσοφία της Den Braven στηρίζεται στην αρχή του "καλύτερα 
αποτελέσματα μέσω της γνώσης". Το Κέντρο Εκπαίδευσης είναι η 
πλατφόρμα όπου η Den Braven μοιράζεται αυτή τη γνώση και εμπειρία με 
τους σημαντικούς συνεργάτες της αλλά και γενικότερα με λοιπά 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και 
εφαρμοστές. 

Αυτή η διαδικασία μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα. 
Αυτό είναι και το πραγματικό νόημα της φιλοσοφίας της Den Braven. 
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς.

Χρώμα: Κωδικός: EAN-13:

Χρώμα: Κωδικός: EAN-13:

Χρώμα: Κωδικός: EAN-13:

ACRYL EXTERIOR+

denbraven.gr BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

Λευκό 6692 8711595035323

Παραγγελίες
Διατίθεται σε Φυσίγγια των 310ml σε κιβώτια των 12 τεμαχίων. Για 
παραγγελίες συμβουλευτείτε τoν παρακάτω πίνακα με κωδικούς 
προϊόντων και barcode:

Acryl Exterior+

Acryl
Exterior+

Centre of Excellence

Ακρυλικό σφραγιστικό με 
άμεση αντοχή στη βροχή

Better results through Knowledge
Η φιλοσοφία της Den Braven στηρίζεται στην αρχή του "καλύτερα 
αποτελέσματα μέσω της γνώσης". Το Κέντρο Εκπαίδευσης είναι η 
πλατφόρμα όπου η Den Braven μοιράζεται αυτή τη γνώση και εμπειρία με 
τους σημαντικούς συνεργάτες της αλλά και γενικότερα με λοιπά 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και 
εφαρμοστές. 

Αυτή η διαδικασία μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα. 
Αυτό είναι και το πραγματικό νόημα της φιλοσοφίας της Den Braven. 
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς.

Χρώμα: Κωδικός: EAN-13:

ΑCRYL CLEAR WT

denbraven.gr BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

Διάφανο 10082701 8711595009225

Παραγγελίες
Διατίθεται σε Φυσίγγια των 310ml σε κιβώτια των 12 τεμαχίων. Για 
παραγγελίες συμβουλευτείτε τoν παρακάτω πίνακα με κωδικούς 
προϊόντων και barcode

Acryl Clear WT

Acryl
Clear WT

Centre of Excellence

Κρυστάλλινα διάφανο ακρυλικό 
σφραγιστικό

Better results through Knowledge
Η φιλοσοφία της Den Braven στηρίζεται στην αρχή του "καλύτερα 
αποτελέσματα μέσω της γνώσης". Το Κέντρο Εκπαίδευσης είναι η 
πλατφόρμα όπου η Den Braven μοιράζεται αυτή τη γνώση και εμπειρία με 
τους σημαντικούς συνεργάτες της αλλά και γενικότερα με λοιπά 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και 
εφαρμοστές. 

Αυτή η διαδικασία μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα. 
Αυτό είναι και το πραγματικό νόημα της φιλοσοφίας της Den Braven. 
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς.

Χρώμα: Κωδικός: EAN-13:

Silicone Colours
Χρωματιστή ουδέτερη σιλικόνη για 
χώρους υγιεινής, προσόψεις και 
πλαίσια παραθύρων

BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGEdenbraven.gr

Den Braven, 
P.O. Box 194, 4900 AD Oosterhout, The Netherlands
Tel. +31 (0)162-491000, 
www.denbraven.com

ΔΙΑΘΕΣΙΜ
Η ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΤΟΙΜ
ΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ
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“Better results through knowledge” Η φιλοσοφία της Den Braven 
στηρίζεται στην αρχή του "καλύτερα αποτελέσματα μέσω της γνώσης". Το 
Κέντρο Εκπαίδευσης είναι η πλατφόρμα όπου η Den Braven μοιράζεται αυτή τη 
γνώση και εμπειρία με τους σημαντικούς συνεργάτες της αλλά και γενικότερα με 
λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και 
εφαρμοστές. 

Αυτή η διαδικασία μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα. 
Αυτό είναι και το πραγματικό νόημα της φιλοσοφίας της Den Braven. 
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς.

Παραγγελίες
Διατίθεται σε Φυσίγγια των 310ml σε ΣΕΤ των 2 τεμαχίων και  κιβώτια 
των 12 τεμαχίων. Για παραγγελίες συμβουλευτείτε τoν παρακάτω πίνακα 
με κωδικούς προϊόντος και barcode.

RAL1002 12009863A 8711595191685 5205205002995

RAL1015 12009511A 8711595190213 5205205003176

RAL3007 12009880A 8711595192002 5205205003121

RAL3020 12009950A 8711595192354 5205205003145

RAL5010 12009879A 8711595191982 5205205003138

RAL5011 12009866A 8711595191746 5205205003008

RAL6005 12009510A 8711595190190 5205205003183

RAL6009 12009949A 8711595192330 5205205003152

RAL7006 12009869A 8711595191807 5205205003015

RAL7011 12009506A 8711595190114 5205205003220

RAL7012 12009861A 8711595191647 5205205003022

RAL7015 12009864A 8711595191708 5205205003039

RAL7016 12009508A 8711595190152 5205205003206

RAL7021 12009870A 8711595191821 5205205003046

RAL7032 12009873A 8711595191883 5205205003053

RAL7035 12009507A 8711595190138 5205205003213

RAL7039 12009871A 8711595191845 5205205003060

RAL8003 12009951A 8711595192378 5205205003169

RAL8007 12009509A 8711595190176 5205205003190

RAL8014 12009867A 8711595191760 5205205003077

RAL8017 12009862A 8711595191661 5205205003084

RAL9001 12009505A 8711595190091 5205205003237

RAL9003 12009865A 8711595191722 5205205003091

RAL9006 12009868A 8711595191784 5205205003107

RAL9007 12009872A 8711595191869 5205205003114

RAL9010 12009504A 8711595190077 5205205003244

TRA.GREY 12009503A 8711595190053 5205205003251

RAL Κωδικός:  EAN Τεμαχίου:  EAN ΣΕΤ (2τμχ): 

   

Συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο της Den Braven Silicone Colours 
και διαλέξτε μια από τις 27 αποχρώσεις που είναι άμεσα διαθέσιμες.
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Den Braven Ελλάς Α.Ε
Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346
Τηλ: +30 210 4831140, Fax: +30 210 4831125
E-mail:  info@denbraven.gr,  www.denbraven.gr

MADE IN
EUROPE

SILICONE COLOURS

denbraven.gr BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

Χρώμα: Κωδικός: EAN-13:

Λευκό 16152 87115951033343

Παραγγελίες
Διατίθεται σε Φυσίγγια των 310ml σε κιβώτια των 12 τεμαχίων. Για 
παραγγελίες συμβουλευτείτε τoν παρακάτω πίνακα με κωδικούς 
προϊόντων και barcode:

Acryl Anti-Crack

Acryl
Anti-Crack

Centre of Excellence

Μοναδικό ακρυλικό σφραγιστικό 
που προλαμβάνει την ρηγμάτωση 
και τον αποχρωματισμό της βαφής 
στους αρμούς

Τεχνολογία UCA®
Η συμβατότητα των σφραγιστικών με το χρώμα εξασφαλίζεται από τη μοναδική 
και αποδεδειγμένη τεχνολογία UCA® που σημαίνει “Unique Compatibility 
Additives” (Μοναδικά Πρόσθετα Συμβατότητας). Όλα τα προϊόντα της Den Braven 
με τη σήμανση UCA® προσφέρουν την καλύτερη δυνατή συμβατότητα μεταξύ των 
σφραγιστικών και του χρώματος χάρη στις επιλεγμένες πρώτες ύλες, στα 
εξειδικευμένα πρόσθετα και στις εξελιγμένες φόρμουλες από το τμήμα Έρευνας 
και Ανάπτυξης. 

Ρηγματώσεις και αποχρωματισμός στη βαφή
Ένα τυπικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ελαιοχρωματιστές είναι οι ρωγμές 
στη βαφή όταν αυτή εφαρμόζεται πάνω στο σφραγιστικό. Η ρηγμάτωση είναι μια 
παραμόρφωση της επιφάνειας του χρώματος και φαίνεται ως μεγάλες ραγισμένες 
γραμμές ή ένα μοτίβο από μικρές ρωγμές. Οι ρηγματώσεις είναι ένα πρόβλημα 
στο τελικό αποτέλεσμα που δεν είναι εύκολο να λυθεί μετά και δημιουργεί 
καθυστερήσεις και πρόσθετο κόστος. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο 
Αποχρωματισμός (σκούρες κηλίδες  ή διαφορά χρώματος στην επιφάνεια πάνω 
και γύρω από βαμμένες σφραγίσεις). Η επιδιόρθωση του αποχρωματισμού είναι 
χρονοβόρα, απαιτεί μεγάλες ποσότητες υλικών και ως εκ τούτου είναι πολύ 
δαπανηρή. Το πρόβλημα του αποχρωματισμού εμφανίζεται κυρίως σε 
σφραγιστικά ακρυλικής βάσης και ο λόγος είναι η μη-συμβατότητα μεταξύ του 
χρώματος και του σφραγιστικού. Η Acryl Anti Crack σχεδιάστηκε για να αποτρέψει 
τέτοιου είδους προβλήματα μεταξύ του σφραγιστικού και του χρώματος. Αυτό 
γίνεται χάρη στις επιλεγμένες πρώτες ύλες και στα εξειδικευμένα πρόσθετα. Όλα 
τα σφραγιστικά με τεχνολογία UCA® προσφέρουν την υψηλότερη εγγύηση για την 
πρόληψη του αποχρωματισμού και της ρηγμάτωσης.

Better results through Knowledge
Η φιλοσοφία της Den Braven στηρίζεται στην αρχή του "καλύτερα 
αποτελέσματα μέσω της γνώσης". Το Κέντρο Εκπαίδευσης είναι η 
πλατφόρμα όπου η Den Braven μοιράζεται αυτή τη γνώση και εμπειρία με 
τους σημαντικούς συνεργάτες της αλλά και γενικότερα με λοιπά 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και 
εφαρμοστές. 

Αυτή η διαδικασία μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα. 
Αυτό είναι και το πραγματικό νόημα της φιλοσοφίας της Den Braven. 
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς.

ACRYL ANTI-CRACK



Den Braven Headquarters
Denariusstraat 11, Oosterhout The Netherlands
T +31 (0)162 - 491000, E info@denbraven.nl, www.denbraven.com

Den Braven Ελλάς Α.Ε
Μετσόβου 3, Μοσχάτο Πειραιάς, 183 46 Ελλάδα
T +30 210 48 31 140, E info@denbraven.gr, www.denbraven.gr

www.denbraven.gr


