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ΜΟΝΩΤΙΚΑ

STARSEAL
ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Tιμή

1504.6.18010 Φυσίγγιο 260 ■ Διάφανη 25

1504.6.18011 Φυσίγγιο 260 ■ Λευκή 25

1504.6.18012 Φυσίγγιο 260 ■ Μαύρη 25

1504.6.18013 Φυσίγγιο 260 ■ Καφέ 25

1504.6.18014 Φυσίγγιο 260 ■ Γκρι 25

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Όξινη σιλικόνη με πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία.  Εμπλουτισμένη με πρόσθετα 
μυκητοκτόνα για αντίσταση στην ανάπτυξη της μούχλας. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Για αρμολόγηση σε μη πορώδεις επιφάνειες, στον κατασκευαστικό τομέα και για οικιακή χρήση. Υψηλή πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κε-
ραμικά πλακίδια, πορσελάνη, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, φινιρισμένο ξύλο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες χωρίς τη 
χρήση ασταριού. Εφαρμόζεται σε συστήματα γυαλιού, μεταλλικών κατασκευών, κουφωμάτων, τροχόσπιτων κλπ.

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

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+120˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

1001 U
ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΓΕΝΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.18015 Φυσίγγιο 280 ■ Διάφανη 25

1504.6.18016 Φυσίγγιο 280 ■ Λευκή 25

1504.6.18017 Φυσίγγιο 280 ■ Μαύρη 25

1504.6.18018 Φυσίγγιο 280 ■ Καφέ 25

1504.6.18019 Φυσίγγιο 280 ■ Γκρι 25

1504.6.18020 Λουκάνικο 550 ■ Διάφανη 12

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Όξινη σιλικόνη υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη ελαστικότητα. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Για εσω-
τερική και εξωτερική χρήση.
ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Για αρμολόγηση σε λείες επιφάνειες. Ενδείκνυται στον κατασκευαστικό 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, μεταλλικών κατασκευών, κουφωμάτων, τροχόσπιτων, σκαφών κλπ.

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: Δεν συνιστάται για PE, PP, PTFE, PC, PMMA, υλικά ασφαλτικής βάσης καθώς και για εφαρμογές σε τσιμέντο, μάρμαρο, μόλυβδο, 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 Τιμή

1504.6.18023 Σωληνάριο 80 ■  Διάφανη 24

1504.6.18024 Σωληνάριο 80 ■ Λευκή 24

1504.6.18025 Σωληνάριο 80 ■ Μαύρη 24

1504.6.18029 Pressure pack 100 ■  Διάφανη 9

SANITARY DIY ΑΝΤΙΜΌΥΧΛΙΚΗ 
ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: 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.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: 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. 

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: 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



17

ΜΟΝΩΤΙΚΑ

+5˚C
+40˚C

–30˚C
+120˚C 18

μήνες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Tιμή

1504.6.18021 Φυσίγγιο 280 ■ Διάφανη 25

1504.6.18022 Φυσίγγιο 280 ■ Λευκή 25

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: 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.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: 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. 

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

< Αντιμουχλική          < Μόνιμα ελαστική           < Αδιάβροχη          < Σφραγίζει - Μονώνει

SANITAR  ΑΝΤΙΜΌΥΧΛΙΚΗ 
ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ 

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.18030 Φυσίγγιο 280 ■ Διάφανη 12

1504.6.18031 Φυσίγγιο 280 ■ Λευκή 12

1504.6.18032 Λουκάνικο 600 ■ Διάφανη 12

1504.6.18033 Λουκάνικο 600 ■ Λευκή 12

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Ουδέτερη, αντιμουχλική, άοσμη σιλικόνη εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα. Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνει-
ες χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή 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. Πιστοποί-
ηση για εφαρμογές σε χώρους παρασκευής τροφίμων.

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

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: 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

ΝΌ  ΑΝΤΙΜΌΥΧΛΙΚΗ
ΌΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΌΝΗ

+5˚C
+40˚C

–50˚C
+120˚C 12

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

AQUA SILICONE
ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΓΙΑ ΕΝΥΔΡΕΙΑ 

& ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Tιμή

1504.6.18034 Φυσίγγιο 280 ■ Διάφανη 12

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: 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 οργανισμούς(μετά την 
ωρίμανσή της). Εξαιρετική συγκόλληση σε γυαλί χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, το νερό, την υγρασία. 

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Για σφράγιση και συγκόλληση σε γυάλινες 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.

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: 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
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THERMO SEALANT
ΣΙΛΙΚΌΝΗ ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΕΣ PRESSURE PACK

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Tιμή

1504.6.18037 Pressure pack 200 ■ Κόκκινη 230oC 12

1504.6.18038 Pressure pack 200 ■ Μαύρη 230oC 12

1504.6.18039 Pressure pack 200 ■ Γκρι 180oC 12

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

+5˚C
+40˚C 18

μήνες

GASKET SEALANT
ΣΙΛΙΚΌΝΗ  ΓΙΑ ΦΛΑΤΖΕΣ 300oC

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Φλατζόκολλα υψηλής θερμοκρασίας και εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα. Αντοχή στα λάδια, γράσα, αντιψυκτικά κλπ. Κατάλ-
ληλη για υψηλές θερμοκρασίες .
ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Για σφράγιση μηχανών, κιβωτίων ταχυτήτων, διαφορικών, συστημάτων θέρμανσης, κλιβάνων, θερμοστατών κλπ. Γενικότερα όπου χρειαζό-
μαστε σφράγιση με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.
ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε μπετόν, μάρμαρο, χαλκό, γαλβανισμένο χάλυβα, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν 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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.18035 Σωληνάριο 80 ■ Kόκκινη 24

1504.6.18036 Σωληνάριο 80 ■ Μαύρη 24

1504.6.18040  Φυσίγγιο 280 ■ Kόκκινη 25

1504.6.18041 Φυσίγγιο 280 ■ Μαύρη 12

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Φλατζόκολλα υψηλής θερμοκρασίας και εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα. Αντοχή στα λάδια στα γράσα, στα αντιψυκτικά κλπ. Κατάλ-
ληλη για χρήσεις σε υψηλές θερμοκρασίες. Η συσκευασία pressure pack εξασφαλίζει ακριβή δοσομετρία, ευελιξία σε πολύ κλειστά σημεία της εφαρμογής λόγω του 
μικρού όγκου με εγγυημένα αποτελέσματα.
ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Για σφράγιση μηχανών, κιβωτίων ταχυτήτων, διαφορικών, συστημάτων θέρμανσης, κλιβάνων, θερμοστατών κλπ. Γενικότερα όπου χρειαζό-
μαστε σφράγιση με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.
ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε μπετόν, μάρμαρο, χαλκό, γαλβανισμένο χάλυβα, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχες 
επιφάνειες. Δεν χρησιμοποιείται σε αρμούς με βάθος μεγαλύτερο των 10mm. Δεν βάφεται.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.18042 Φυσίγγιο 280 ■ Μαύρος 12

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

FIRESEALANT 1200OC
ΑΡΜΌΣΤΌΚΌΣ ΤΖΑΚΙΏΝ

+15˚C
+30˚C

+1200˚C 9
μήνες

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

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Για σφράγιση αρμών σε θερμάστρες, τζάκια, καυστήρες, μπάρμπεκιου, φούρνους, καπνοδόχους  κλπ. Κατάλληλη για αρμολόγηση πυρότουβλων.

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: 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.
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Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.01101 Φυσίγγιο 260 ■ Λευκό 25

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

ACRYLIC STARSEAL
ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ 

+5˚C
+30˚C

–20˚C
+75˚C 18

μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Ενός συστατικού σφραγιστικό υψηλής ποιότητας με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφρα-
γιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά. 
ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Για σφραγίσεις ρηγματώσεων τοιχοποιίας, γυψοσανίδας, σφραγίσεις χωρισμάτων, κενών μεταξύ σοβατεπί, οικοδομικών αρμών μεταξύ πλαισίων 
παραθύρων και τοιχοποιίας κλπ.
ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: 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.

ACRYL-1001 D
ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ 

ΓΕΝΙΚΏΝ EΦΑΡΜΌΓΏΝ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.01102 Φυσίγγιο 280 ■ Λευκό 25

1504.6.01103 Φυσίγγιο 280 ■ Γκρι 25

1504.6.01104 Φυσίγγιο 280 ■ Καφέ 25

1504.6.01105 Λουκάνικο 400 ■ Λευκό 12

1504.6.01106 Λουκάνικο 600 ■ Λευκό 12

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

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 18

μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Ενός συστατικού σφραγιστικό υψηλής ποιότητας με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστι-
κό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Μπορεί να απορροφήσει έως 7,5% κινητικότητα αρμού. Διατίθεται 
με πιστοποιητικό CE 7,5 P.
ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Για σφραγίσεις ρηγματώσεων τοιχοποιίας, γυψοσανίδας, χωρισμάτων, κενών μεταξύ σοβατεπί, οικοδομικών αρμών μεταξύ πλαισίων 
παραθύρων και τοιχοποιίας κλπ.
ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: 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.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.01107 Φυσίγγιο 310 ■ Λευκό 12

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

ACRYL ANTI-CRACK
ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ 

ΚΑΤΑ ΤΏΝ ΡΏΓΜΏΝ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ 

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Ενός συστατικού, πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό, ακρυλικής βάσης και εξαιρετικής 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 περιέχει φθαλικούς πλαστι-
κοποιητές.

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.

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.18042 Φυσίγγιο 280 ■   Μαύρος 12
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< Άμεσα βαφόμενο (προτού στεγνώσει)  < Δεν αποχρωματίζει τη βαφή  
< Αποτρέπει τις ρηγματώσεις της βαφής <  Παραμένει εύκαμπτο <  Εύκολο στη χρήση

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 12

μήνες
20

 min.

ACRYL WET ON WET
ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ
ΑΜΕΣΑ ΒΑΦΌΜΕΝΌ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.01108 Φυσίγγιο 310 ■ Λευκό 12

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: 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 παραμένοντας ελαστικό και μετά την ωρίμανση.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Για σφράγιση αρμών που πρέπει να βαφτούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως σκάλες, τοίχους, ταβάνια, σοβατεπί, 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. 

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

ΧΡΏΜΑΤΌΛΌΓΙΌ

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

ACRYLIC PARQUET-SEAL
ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ ΞΥΛΌΥ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.01111 Φυσίγγιο 310 Κελεμπέκι 2601 12

1504.6.01112 Φυσίγγιο 310 Πεύκο 3901 12

1504.6.01113 Φυσίγγιο 310 Δρυς 3501 12

1504.6.01114 Φυσίγγιο 310 Ιρόκο 9901 12

1504.6.01115 Φυσίγγιο 310 Κερασιά 5601 12

1504.6.01116 Φυσίγγιο 310 Καρυδιά 1231 12

1504.6.01117 Φυσίγγιο 310 Καρυδιά Σκ. 0301 12

1504.6.01118 Φυσίγγιο 310 Μαόνι Σκ. 7801 12

1504.6.01119 Φυσίγγιο 310 Οξυά 8901 12

1504.6.01120 Φυσίγγιο 310 Βέγκε 2071 12

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

+5˚C
+40˚C

–20˚C
+75˚C 30

μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Εξαιρετικής ποιότητας σφραγιστικό σε αποχρώσεις ξύλου με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελα-
στικό 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.

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

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή διάβρωση από το νερό, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώμα-
τα. Όταν βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις στην επιφάνεια της βαφής.
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POLYFLEX-422
ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.16240 Φυσίγγιο 300 ■ Λευκό 12

1504.6.16241 Φυσίγγιο 300 ■ Γκρι 12

1504.6.16242 Λουκάνικο 600 ■ Λευκό 12

1504.6.16243 Λουκάνικο 600 ■ Γκρι 12

<  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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: 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 ελαστι-
κό. Μετά την ωρίμανση μπορεί να βαφτεί. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F-25LM.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Για σφράγιση αρμών στη βιομηχανία προκατασκευασμένων 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, 
ανοξείδωτος χάλυβας, PVC και στους περισσότερους από τους συνδυασμούς τους. Xρησιμοποιείται και χωρίς αστάρι για αρμούς διαστολής και σύνδεσης 
κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά.

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: 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. 

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

TECTANE-452
ΑΡΜΌΚΌΛΛΑ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ  

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.16244 Φυσίγγιο 300 ■ Λευκό 12

1504.6.16245 Φυσίγγιο 300 ■ Μαύρο 12

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

+5˚C
+40˚C

–30˚C
+70˚C 12

μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Υψηλής ποιότητας, επαγγελματικό, πολυουρεθανικό σφραγιστικό μεσαίου μέτρου ελαστικότητας 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.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Για ελαστικές συγκολλήσεις σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Για αρμούς σύνδεσης δαπέδων και τοίχων. Σε μεταλλικές κατασκευές, σε 
προκατασκευασμένα σπίτια, οχήματα, container, ψυγεία, αυτοκινούμενα, σκάφη, τροχόσπιτα, τρένα, αεροπλάνα. 

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: 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. 

POLYFLEX FACADE
ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ  

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.16246 Λουκάνικο 600 ■ Λευκό 12

1504.6.16247 Λουκάνικο 600 ■ Γκρι 12

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.01108 Φυσίγγιο 310 ■   Λευκό 12

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Yψηλής ποιότητας, επαγγελματικό, πολυουρεθανικό σφραγιστικό χαμηλού μέτρου ελαστικότητας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. 
Το DB POLYFLEX-FACADE 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.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Για σφράγιση αρμών στη βιομηχανία προκατασκευασμένων 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, 
ανοξείδωτος χάλυβας, PVC και στους περισσότερους από τους συνδυασμούς τους. Xρησιμοποιείται και χωρίς αστάρι για αρμούς διαστολής και σύνδεσης 
κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά.

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: 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. 

+5˚C
+40˚C

–30˚C
+70˚C 12

μήνες
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HYBRIFIX
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ/ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ 
ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ  

< 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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: «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. 
Εφαρμόζεται και σε υγρές επιφάνειες. Βάφεται με χρώματα ενός και δύο συστατικών.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: 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.

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: 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 Τιμή

1504.6.20010 Σωληνάριο 80 ■ Λευκό 25

1504.6.20011 Φυσίγγιο 290 ■ Λευκό 12

1504.6.20012 Φυσίγγιο 290 ■ Γκρι 12

1504.6.20013 Φυσίγγιο 290 ■ Μαύρο 12

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.20014 Φυσίγγιο 290    Υπερδιάφανο 12

CLEARFIX
ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ/ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ 
ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ 

< Υπερδιάφανο
< Υψηλή απόδοση

< Άοσμο, ουδέτερο
< Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 12

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Ενός συστατικού, υπερδιάφανο, επαγγελματικό σφραγιστικό-συγκολλητικό υψηλής ποιότητας βάσης MS-Polymer. Ωριμάζει με την ατμοσφαι-
ρική υγρασία σχηματίζοντας μία ισχυρή, ελαστική συγκόλληση. Κατάλληλο μόνο για εσωτερικές εφαρμογές.

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

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: 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.

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.20015 Φυσίγγιο 290 ■ Λευκό 12

HIGH-TACK
ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΒΙΌΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Ενός συστατικού υβριδικό συγκολλητικό, 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 ισοκυανικά, σιλικόνες και διαλύτες.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: 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).

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: 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. 
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MIRRORFIX-MS
ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ ΚΑΘΡΕΠΤΏΝ 

ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.20016 Φυσίγγιο 290 ■ Λευκό 12

< 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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Συγκολλητικό καθρεπτών άμεσης συγκράτησης και εξαιρετικής ποιότητας, τεχνολογίας MS-Polymer. Κατάλληλο για όλους τους καθρέπτες  κα-
τασκευασμένους 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.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: 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).

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

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

HYBRISEAL FACADE
ΥΒΡΙΔΙΚΌ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.20019 Φυσίγγιο 300 ■ Λευκό 12

1504.6.20020 Φυσίγγιο 300 ■ Γκρι 12

1504.6.20021 Λουκάνικο 600 ■ Λευκό 12

1504.6.20022 Λουκάνικο 600 ■ Γκρι 12

1504.6.20023 Λουκάνικο 600 ■ Μαύρο 12

+5˚C
+35˚C

–30˚C
+80˚C 12

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: 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.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: 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.

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

ΠΑΝΙΣΧΥΡΌ ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ 
ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ

DB ΜΑΜUT GLUE TOTAL

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.20036 Φυσίγγιο 290 ■ Λευκό 12

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

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 12

μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας, επαγγελματικό  συγκολλητικό MS-Polymer, με πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή. Ωριμάζει με την 
ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία εξαιρετικά ισχυρή, ελαστική συγκόλληση. Δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά 
την ωρίμανση 4,0Νmm2. Αντικαθιστά καρφιά και βίδες. 

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

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: 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.
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MAMUT GLUE
ΙΣΧΥΡΌ ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ 
ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ  

< 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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: 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. 

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Για εφαρμογές  στον κλάδο των οικοδομικών και τεχνικών έργων, στο σπίτι ή τον κήπο. Ενδείκνυται για συγκόλληση μονωτικών υλικών, καθρε-
πτών, 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).

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: 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. 

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.20030 Φυσίγγιο 290 ■ Λευκό 12

1504.6.20031 Σωληνάριο 25 ■ Λευκό 25

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.20032 Φυσίγγιο 290 ■ Λευκό 12

1504.6.20033 Pressure pack 100 ■ Λευκό 9

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

+5˚C
+40˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες
MAMUT GLUE MULTI
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ/ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ 
ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ  

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Μοναδικό συγκολλητικό/σφραγιστικό πολλαπλών εφαρμογών, βασισμένο στην τεχνολογία MS Polymer. Ξεχωρίζει για την υψηλή τελική συγκόλ-
ληση 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. 

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: 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 αυτοκινητοβιομηχανία, την ναυπηγική βιομηχανία και σε μεταλλικές κατασκευές.

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: 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 Τιμή

1504.6.20034 Φυσίγγιο 290    Διάφανο 12

1504.6.20035 Pressure Pack 100    Διάφανο 9

ΜΑΜUT GLUE CRYSTAL
ΙΣΧΥΡΌ ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΌ ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ

< 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

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Υπερδιάφανο, ισχυρό κατασκευαστικό συγκολλητικό υψηλής ποιότητας τεχνολογίας MS Polymer. Είναι σχεδόν άοσμο, ουδέτερο και δεν 
περιέχει ισοκυανικά. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία ισχυρή, ελαστική, κρυστάλινη συγκόλληση.

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

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: 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.
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< Χωρίς διαλύτες     < Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες     < Ισχυρή συγκόλληση     < Εύκολη στην εφαρμογή

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.12010 Φυσίγγιο 280 ■ Λευκή 12

ΜΌΝΤΑΖΌΚΌΛΛΑ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ 
ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ  

DB MONTAGEFIX-W

+5˚C
+40˚C

–15˚C
+75˚C 12

μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Άοσμη μονταζόκολλα υψηλών προδιαγραφών χωρίς διαλύτες για γενική χρήση. Για συγκόλληση οικοδομικών υλικών και εξαρτημάτων φινι-
ρίσματος. Δεν επηρεάζει υλικά ευαίσθητα στους διαλύτες όπως πολυστερίνη, φελιζόλ, διάφορα πλαστικά κλπ. Ανθεκτική στη σκόνη και την υγρασία.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: 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.

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

MONTAGEFIX-Ν
ΜΌΝΤΑΖΌΚΌΛΛΑ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ 

ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ ΒΑΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΌΥ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.12011 Φυσίγγιο 280 ■ Μπεζ 12

< 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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: 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.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Για συγκόλληση / στερέωση διακοσμητικών πάνελ, ξύλινων δοκαριών, σοβατεπί, άκρες σκαλοπατιών, ξύλινα φιλέτα κλπ, σε βαμμένο ξύλο, μέταλλο, 
πέτρα, πλαστικό, τούβλο και τσιμέντο. Καταργεί  βίδες και καρφιά. 

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και ασφαλτούχες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλο για πολυστερίνη και 
άλλα υλικά ευαίσθητα σε διαλύτες. 

MONTAGEFIX-PU
ΜΌΝΤΑΖΌΚΌΛΛΑ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ 

ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.12012 Φυσίγγιο 310 ■ Μπεζ 12

< Θιξοτροπικό συγκολλητικό      < Μεγάλο εύρος εφαρμογών      < Πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή      < Γεμίζει κενά

+5˚C
+40˚C

–30˚C
+70˚C 9

μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: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, σύμ-
φωνα με το EN 204 D4 και Β4 DIN 68602α. Ισχυρή εφελκυστική αντοχή μετά την ωρίμανση 110kg/cm2.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Για συγκόλληση ξύλινων κατασκευών σε κτίρια, για πλαίσια παραθύρων και θυρών, για μέταλλα, μονωτικές πλάκες, πετροβάμβακα, τσιμέντο, κατα-
σκευές σάντουιτς, για τη βιομηχανία επίπλων κλπ. Καταργεί καρφιά και βίδες.

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από +5°C.
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WOODFIX D2
ΞΥΛΌΚΌΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΏΣ 

+10˚C
+30˚C 12

μήνες

< Κρυσταλλιζέ      < Ισχυρή συγκόλληση      < Πολυχρηστική      < Άοσμη, ουδέτερη

WOODFIX D3
ΞΥΛΌΚΌΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΏΣ ΑΔΙΑΒΡΌΧΗ 

< Κρυσταλλιζέ       < Ισχυρή συγκόλληση       < Αντοχή στην υγρασία

Κωδικός Συσκευασία (gr) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.14207 Μπιμπερό 200 ■ Κρυσταλλιζέ 24

1504.6.14208 Μπιμπερό 750 ■ Κρυσταλλιζέ 12

1504.6.14209 Δοχείο 5 Kg ■ Κρυσταλλιζέ 1

1504.6.14210 Δοχείο 30 Kg ■ Κρυσταλλιζέ 1

+5˚C
+30˚C 12

μήνες

Κωδικός Συσκευασία (gr) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.14201 Μπιμπερό 200 ■ Κρυσταλλιζέ 24

1504.6.14202 Μπιμπερό 750 ■ Κρυσταλλιζέ 12

1504.6.14203 Δοχείο 0.5 Kg ■ Κρυσταλλιζέ 24

1504.6.14204 Δοχείο 1 Kg ■ Κρυσταλλιζέ 12

1504.6.14205 Δοχείο 5 Kg ■ Κρυσταλλιζέ 1

1504.6.14206 Δοχείο 30 Kg ■ Κρυσταλλιζέ 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Ισχυρή κόλλα ξύλου ταχείας πήξεως, κρυσταλλιζέ με βάση PVAC. Στερεά κατά όγκο 50%. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές D2 EN 204/205. 
Για εσωτερικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Για συγκολλήσεις σε ξύλινες εφαρμογές όπως τραπέζια, καρέκλες, συρτάρια, ενώσεις ξύλων, φορμάικας, νοβοπάν, καπλαμά, φελιζόλ, φελλού 
κλπ. Κατάλληλη επίσης, για συγκόλληση χαρτονιού, χαρτιού κλπ.

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: Να μη χρησιμοποιείται σε ξύλα με υγρασία περισσότερη από 15%. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: 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.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Για συγκολλήσεις σε ξύλινες εφαρμογές όπως ξύλινες πόρτες, κάσες παραθύρων, έπιπλα, πέργκολες, κουζίνες κλπ. Επιπλέον για συγκόλληση 
νοβοπάν, φορμάικας, κόντρα πλακέ θαλάσσης, ξύλινων δαπέδων κλπ.

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: Να μη χρησιμοποιείται σε ξύλα με υγρασία περισσότερη από 15%.

WOODFIX PU D4
ΚΌΛΛΑ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΔΙΑΒΡΌΧΗ D4  

< Γρήγορη ωρίμανση       < Υψηλή εφελκυστική αντοχή       < Αντοχή στην υγρασία

Κωδικός Συσκευασία (gr ) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.14211 Μπιμπερό 500 ■ Μελί 12

+5˚C
+30˚C 12

μήνες

-30˚C
+100˚C

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: 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.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: 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.

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: 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.
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CONTACT ADHESIVE ΝΌ 110
ΒΕΝΖΙΝΌΚΌΛΛΑ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ  

< Ισχυρή συγκόλληση      < Σύνθεση χωρίς τολουόλη      < Γρήγορη ωρίμανση

Κωδικός Συσκευασία (gr) Απόχρωση τεμ Tιμή

1504.6.02001 Σωληνάριο 60 ml ■ Mελί 25

1504.6.02002 Δοχείο 100 ■ Mελί 125

1504.6.02003 Δοχείο 185 ■ Mελί 48

1504.6.02004 Δοχείο 410 ■ Mελί 24

1504.6.02005 Δοχείο 860 ■ Mελί 12

1504.6.02006 Δοχείο 4600 ■ Mελί 4

+5˚C
+40˚C

–10˚C
+70˚C 18

μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Ισχυρή βενζινόκολλα υψηλών προδιαγραφών χωρίς τολουόλη για γενική χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αντοχή στην υγρα-
σία, το νερό και τις καιρικές συνθήκες. Ελαστική μετά την ωρίμανση. Καλή πρόσφυση σε διάφορα υλικά.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Για συγκόλληση ξύλου, τσόχας, λάστιχου, καουτσούκ, δέρματος, φορμάικας, φελλού, κεραμικών πλακιδίων κλπ.

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό.

CONTACT ADHESIVE HT 111
ΒΕΝΖΙΝΌΚΌΛΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΌΚΡΑΣΙΑΣ   

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.02007 Δοχείο 500 ■ Mελί 24

1504.6.02008 Δοχείο 1000 ■ Mελί 12

1504.6.02009 Δοχείο 5kg ■ Mελί 1

+10˚C
+40˚C 12

μήνες

–20˚C
+90˚C

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Ισχυρή βενζινόκολλα υψηλής θερμοκρασίας για επαγγελματικές εφαρμογές. Υψηλή αντοχή σε περιοχές που αναπτύσσονται θερμοκρασίες, υγρα-
σία, γήρανση και μηχανικές καταπονήσεις.

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

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

PVC GLUE
ΚΌΛΛΑ ΓΙΑ ΣΏΛΗΝΕΣ PVC 

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.10001 Σωληνάριο 125    Διάφανη 25

1504.6.10002 Δοχείο 250 ■ Γκρι 24

1504.6.10003 Δοχείο 500 ■ Γκρι 12

+10˚C
+30˚C

–5˚C
+100˚C 12

μήνες

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.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Για δίκτυα από σωλήνες PVC σε αποχετεύσεις, μπάνια, νιπτήρες, υδρορροές κλπ.
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BOSTIK ΕΡOXY FIX EXPRESS 25ml
ΕΠΌΞEIΔΙΚΗ ΚΌΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΏΝ
90301 

BOSTIK ΕΡOΧΥ FIX METAL 25ml
ΕΠΌΞEIΔΙΚΗ ΚΌΛΛΑ ΣΙΔΗΡΌΥ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΏΝ
90302

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.10540 Σύριγγα 2 x 12,5   Διάφανη 6

BOSTIK ΕΡOXY FIX EXPRESS 3gr
ΕΠΌΞEIΔΙΚΗ ΚΌΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΏΝ MIAΣ ΕΦΑΡΜΌΓΗΣ
90300

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.10525 Σύριγγα 2 x 12,5   Διάφανη 6

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Η Bostik Epoxy Fix Express είναι ένα πανίσχυρο συγκολλητικό γενικής χρήσης 2 συστατικών σε σύριγγα. Δεν περιέχει διαλύτες και έχει αντοχή 
σε υψηλές θερμοκρασίες, νερό και λάδια.  Παρέχει γρήγορη συγκόλληση σε 90 sec.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Είναι ιδανική για εφαρμογές σε μέταλλα, ξύλα, τοιχοποιία, κεραμικά, γυαλί, δέρματα, λάστιχα, μοριοσανίδες, τσιμέντο, χαρτόνι, υφάσματα 
και στα περισσότερα πλαστικά. Τρίβεται και βάφεται μετά την ωρίμανσή του

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.10526 Σύριγγα 2 x 1,5   Διάφανη 6

BOSTIK ΕΡOΧΥ FIX PUTTY
ΕΠΌΞEIΔΙΚOΣ ΣΤΌΚΌΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΏΝ
90303

Κωδικός Συσκευασία (gr) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.10539 Κύλινδρος 57   Γκρι σκούρο 6

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Η Bostik Epoxy Fix Metal  είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό συγκολλητικό μετάλλων 2 συστατικών σε σύριγγα, χωρίς διαλύτες, με αντοχή σε υψηλές 
θερμοκρασίες, νερό και λάδια. Παρέχει γρήγορη συγκόλληση σε 5 min.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Κατάλληλη για σχεδόν όλα τα μέταλλα, όπως σίδερο, ατσάλι, αλουμίνιο, χαλκό και μπρούτζο. Τρίβεται και βάφεται μετά την ωρίμανσή του

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Η Bostik Epoxy Fix Express είναι ένα πανίσχυρο συγκολλητικό γενικής χρήσης 2 συστατικών σε σύριγγα. Δεν περιέχει διαλύτες και έχει αντοχή 
σε υψηλές θερμοκρασίες, νερό και λάδια.  Παρέχει γρήγορη συγκόλληση σε 80 sec.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Είναι ιδανική για εφαρμογές σε μέταλλα, ξύλα, τοιχοποιία, κεραμικά, γυαλί, δέρματα, λάστιχα, μοριοσανίδες, τσιμέντο, χαρτόνι, υφάσματα 
και στα περισσότερα πλαστικά. Τρίβεται και βάφεται μετά την ωρίμανσή του

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Η Bostik Epoxy Fix Putty  είναι ένας εξαιρετικά ισχυρός συγκολλητικός στόκος 2 συστατικών σε μπαστούνι, χωρίς διαλύτες, με αντοχή σε 
υψηλές θερμοκρασίες, νερό και λάδια. Παρέχει γρήγορη συγκόλληση σε 6 min.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Κατάλληλη για σχεδόν όλα τα μέταλλα, όπως σίδερο, ατσάλι, αλουμίνιο, χαλκό και μπρούτζο. Τρίβεται και βάφεται μετά την ωρίμανσή του
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SUPER ADHESIVE
ΚΥΑΝΌΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΌΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ   

< Ισχυρή συγκόλληση      < Ωριμάζει σε δευτερόλεπτα      < Διάφανη

Κωδικός Συσκευασία (gr ) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.10008 Φιαλίδιο 20   Διάφανη 25

+5˚C
+30˚C 20

 min.
12
μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: 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.

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

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

BOSTIK SUPER GLUE LIQUID
ΚΥΑΝΌΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΌΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ

30813340 
ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Η Bostik Super Glue Liquid είναι μία ρευστή κόλλα ενός συστατικού, άμεσης ωρίμανσης, που κολλάει σε δευτερόλεπτα χωρίς την ανάγκη για 
θέρμανση, ή χρήση σκληρυντή. Είναι εξαιρετικά οικονομική στη χρήση και παρέχει συγκολλήσεις πολύ ισχυρές και υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Η Bostik Super Glue Liquid είναι κατάλληλη για συγκόλληση πορσελάνης, πολλών λάστιχων, των πιο κοινών μέταλλων, ορισμένων ειδών 
κοσμημάτων και των περισσότερων πλαστικών.

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: Μη χρησιμοποιείτε τη Bostik Super Glue σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλενίο. Ακατάλληλη για χρήση σε απορροφητικές επιφάνειες όπως το 
ύφασμα, το χαρτόνι και το χαρτί. Μην τη χρησιμοποιείτε για επισκευές δοχείων που περιέχουν ζεστό υγρό φαγητό, ή ποτά. Ακατάλληλη για τη συγκόλληση των 
κατόπτρων οδήγησης του αλεξήνεμου. Ακατάλληλη για συγκολλήσεις μεγάλων επιφανειών.

Κωδικός Συσκευασία (gr ) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.10535 Σωληνάριο 3   Διάφανη 12

BOSTIK SUPER GLUE ΝΌΝ  DRIP GEL
ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΚΥΑΝΌΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΌΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ   

30813350

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Η Bostik Super Glue Non-Drip Gel είναι μία κυανοακρυλική κόλλα σε μορφή gel, που κολλάει σε δευτερόλεπτα χωρίς την ανάγκη για θέρμαν-
ση, ή χρήση σκληρυντή. Είναι εξαιρετικά οικονομική στη χρήση, έχει το πλεονέκτημα της σύνθεσης που της επιτρέπει να μην στάζει και παρέχει συγκολλήσεις 
πολύ ισχυρές και υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Είναι κατάλληλη για συγκόλληση πορσελάνη, πολλών λάστιχων, των πιο κοινών μέταλλων, ορισμένων ειδών κοσμημάτων και των περισσό-
τερων πλαστικών. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη συγκόλληση πορωδών αντικειμένων όπως ξύλα, κεραμικά και πορσελάνη. Είναι πολύ χρήσιμη στο σπίτι και 
σε άλλα μέρη για ποικίλες εφαρμογές συναρμολόγησης και επισκευής

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: Μη χρησιμοποιείτε τη Bostik Super Glue non Drip Gel σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλενίο. Ακατάλληλη για χρήση σε απορροφητικές επιφάνειες 
όπως το ύφασμα, το χαρτόνι και το χαρτί. Μην τη χρησιμοποιείτε για επισκευές δοχείων που περιέχουν ζεστό υγρό φαγητό, ή ποτά. Ακατάλληλη για τη συγκόλληση 
των κατόπτρων οδήγησης του αλεξήνεμου. Ακατάλληλη για συγκολλήσεις μεγάλων επιφανειών.

Κωδικός Συσκευασία (gr ) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.10527 Σωληνάριο 3   Διάφανη 12

BOSTIK FIX & FLASH
ΚΥΑΝΌΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΌΛΛΑ NEAΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΌΠΌΙΗΣΗ ΜΕ ΦΏΣ LED
30613579  / 30613580

Κωδικός Συσκευασία (gr ) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.10544 Σωληνάριο 5+Φακός   Διάφανη 6

1504.6.10545 Σωληνάριο 5 Refill   Διάφανη 6

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Η Bostik Fix & Flash είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στις κόλλες super glue που έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα. Η συγκόλληση 
on demand (ενεργοποίηση συγκόλλησης με φως Led), η ελαστικότητα της συγκόλλησης και η ικανότητα να γεμίζει τα κενά, καθιστούν την Fix & Flash 
πρωτοποριακή στο είδος της

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Eως 20 συγκολλήσεις χωρίς να ξεραίνεται το υλικό μέσα στη συσκευασία. Διάρκεια μπαταρίας 1500 ώρες. 
Κατάλληλη για το μεγαλύτερο ποσοστό υλικών, φτάνει το 99,9%. Κολλάει με επιτυχία σε 15sec πολύ περισσότερα υλικά από μια παραδοσιακή κόλλα στιγμής 
χωρίς να κολλήσετε τα δάχτυλα σας, χωρίς οσμές και χωρίς αστοχία
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BOSTIK POWER REPAIR
ΠΑΝΙΣΧΥΡΌ ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΣΥΓΚΌΛΛΗΤΙΚΌ
30609985 

Κωδικός Συσκευασία (gr) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.10537 Σωληνάριο 20   Yπερδιάφανη 6

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Το Bostik Power Repair είναι ένα εξαιρετικά δυνατό, διάφανο συγκολλητικό νέας τεχνολογίας MS-Polymer που παρέχει μεγάλης διάρκειας 
ελαστική συγκόλληση για σχεδόν οποιοδήποτε υλικό. Εχει μεγάλη αντοχή σε χτυπήματα, είναι αδιάβροχο και λειτουργεί ακόμη και σε ακραίες καιρικές συν-
θήκες

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Είναι ιδανική για εφαρμογές σε μέταλλα, ξύλα, κεραμικά, γυαλί, δέρματα, λάστιχα και πλαστικά. 

BOSTIK SOFT PLASTICS
ΚΌΛΛΑ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
30803650 

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.10530 Σωληνάριο 20   Διάφανη 6

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Το Bostik Soft Plastics είναι ένα εξαιρετικά δυνατό, διάφανο ελαστικό συγκολλητικό που παρέχει μεγάλης διάρκειας ελαστική συγκόλληση 
που στεγνώνει γρήγορα και είναι ανθεκτικό στην υγρασία και το νερό. Εχει μεγάλη αντοχή σε χτυπήματα

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Είναι ιδανική για εφαρμογές σε φουσκωτά, τέντες, εύκαμπτο PVC, φυσικά και τεχνητά λάστιχα και μαλακά πλαστικά.

BOSTIK ΗΑRD PLASTICS
ΚΌΛΛΑ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
30803651

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.10532 Σωληνάριο 20   Διάφανη 6

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Το Bostik Soft Plastics είναι ένα εξαιρετικά δυνατό, διάφανο ελαστικό συγκολλητικό που παρέχει μεγάλης διάρκειας συγκόλληση που στεγνώ-
νει γρήγορα και είναι ανθεκτικό στην υγρασία και το νερό.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Είναι ιδανική για εφαρμογές στα περισσότερα σκληρά, δίαφανα και άκαμπτα πλαστικά συμπεριλαμβανομένων ακρυλικών και σκληρών PVC.

BOSTIK ALL PURPOSE
ΚΌΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
30813296

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.10505 Σωληνάριο 20   Διάφανη 6

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Το Bostik All Purpose είναι ένα πολυ δυνατό συγκολλητικό πολλαπλών εφαρμογών, γενικής χρήσης και γρήγορης ορίμανσης. Στεγνώνει 
γρήγορα και είναι κατάλληλο για μια μεγάλη γκάμα υλικών.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Είναι ιδανική για συγκολλήσεις γενικών εφαρμογών στο σπίτι και το γραφείο. κατάλληλη για κεραμικά, πορσελάνη, μέταλλα, χαρτί, ξύλο 
υφάσματα και πλαστικά.
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BOSTIK CONTACT ADHESIVE
ΒΕΝΖΙΝΌΚΌΛΛΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

30803649   

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Η Bostik Contact Adhesive είναι ένα εξαιρετικά δυνατό, διάφανο συγκολλητικό (βενζινόκολλα) που στεγνώνει γρήγορα. Επιδιορθώνει μια 
μεγάλη γκάμα υλικών στη στιγμή

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Η Bostik Contact Adhesive είναι κατάλληλη για συγκόλληση ξύλου, σκληρού χαρτονιού, καουτσούκ, σκληρών πλαστικών και δέρματος

Κωδικός Συσκευασία (ml ) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.10507 Σωληνάριο 50   Διάφανη 6

BOSTIK LEATHER REPAIR
ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΚΌΛΛΑ ΔΕΡΜΑΤΏΝ

30803758   

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Η Bostik Leather Repair είναι ένα εξαιρετικά δυνατό, διάφανο συγκολλητικό πολυουρεθάνης που στεγνώνει γρήγορα και είναι αδιαάβροχο. 
Επιδιορθώνει μια μεγάλη γκάμα υλικών στη στιγμή

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Η Bostik Leather Repair είναι ιδανική για μεγάλης διάρκειας και ελαστικότητας επιδιορθώσεις σε αντικείμενα από δέρμα ή απομίμηση 
δέρματος, τσόχα, χαρτί, καμβά, ζώνες, υποδήματα και τσάντες

Κωδικός Συσκευασία (ml ) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.10509 Σωληνάριο 20   Διάφανη 6

BOSTIK FABRIC GLUE
KOΛΛΑ ΥΦΑΣΜΑΤΏΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΥΣΙΚΌ ΛΑΤΕΞ

30803717   

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Η Bostik Fabric Glue είναι ένα εξαιρετικά δυνατό, διάφανο εύκαμπτο συγκολλητικό λάτεξ που στεγνώνει γρήγορα και αντέχει στο σιδέρωμα 
και το πλύσιμο στο πλυντήριο.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Η Bostik Fabric Glue είναι ιδανική για όλων των ειδών τα υφάσματα εκτός από 100% νάυλον και πολυεστερικά. Ιδανική για μπορντούρες, 
στριφώματα, ετικέτες, σήματα και μπαλώματα

Κωδικός Συσκευασία (ml ) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.10510 Σωληνάριο 20   Διάφανη 6

BOSTIK ΒLU-TACK ORIGINAL
EΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΌΠΌΙΗΣΙΜΗ ΚΌΛΛΑ ΣΕ ΜΌΡΦΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ

30614344

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Η Bostik Blu-Tack είναι το αυθεντικό και το μόνο με την original ονομασία που το καθιέρωσε παγκοσμίως. Καθαρό, ασφαλές και εύκολο στη 
χρήση.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Η Bostik Blu-Tack είναι η ιδανική εναλλακτική λύση για τις πινέζες και τις κολλώδεις ταινίες με πολλαπλές χρήσεις στο σπίτι, το γραφείο και 
το σχολείο. Δεν συρρικνώνεται και δεν στεγνώνει.Μη τοξικό, κατάλληλο για όλη την οικογένεια.

Κωδικός Συσκευασία (gr ) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.10504 Φάκελος 50   Μπλε 12
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< Εξαιρετική πρόσφυση     < Υψηλή ηχομόνωση, RSTW = 58dB     <  Μεγάλη ικανότητα γεμίσματος     < Απορροφά κραδασμούς

PU HAND-FOAM B3
ΑΦΡΌΣ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΌΣ B3

+5˚C
+35˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας, διογκούμενος πολυουρεθανικός 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.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά 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 και πολλά πλαστικά όπως το πολυστυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και σκληρό PVC.  ΠΡΌΣΌΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέ-
ρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: 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 Τιμή

1504.6.01401 Φιάλη 300 ■  Πράσινος 12

1504.6.01402 Φιάλη 750 ■  Πράσινος 12

PU HAND-FOAM STARFOAM B3
ΑΦΡΌΣ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΌΣ Β3  

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.01405 Φιάλη 700 ■  Πράσινος 12

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

+5˚C
+35˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Ενός συστατικού, υψηλής ποιότητας, διογκούμενος πολυουρεθανικός 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 πυρα-
νάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Χρησιμοποιείται για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά 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, πολυστυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και uPVC. ΠΡΌΣΌΧΗ: Ο αφρός πρέπει να αποθηκεύεται ΠΑΝΤΑ 
σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: 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. 

PU HAND-FOAM MAXI
ΑΦΡΌΣ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΌΣ B3 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 Τιμή

1504.6.01406 Φιάλη 500 ■  Κρεμ 12

1504.6.01407 Φιάλη 825 ■  Κρεμ 12

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Ενός συστατικού, υψηλής ποιότητας και ελεγχόμενης διόγκωσης, πολυουρεθανικός 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 ηχο-
μόνωση.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα,για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοι-
χοποιίας, 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.

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: 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. 
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<  Μεγάλη καλυπτικότητα
<  Χαμηλότερο κόστος μεταφοράς     

PU GUN-FOAM STARFOAM B3
ΑΦΡΌΣ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΌΛΙΌΥ 

B3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΌΓΚΏΣΗΣ

+5˚C
+35˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.01408 Φιάλη 700 ■  Πράσινος 12

<  Χαμηλής διόγκωσης           <  Γρήγορος χρόνος κοψίματος           <  Εξαιρετική πρόσφυση

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Χαμηλής διόγκωσης, ενός συστατικού, διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός πιστολιού. 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.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ: Για τοποθέτηση κουφωμάτων, αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά 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.

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: 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 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΌΓΚΏΣΗΣ

DB PU GUN-FOAM B3

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.01409 Φιάλη 750 ■  Πράσινος 12

+5˚C
+35˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Ενός συστατικού επαγγελματικός αφρός πολυουρεθάνης 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.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ Για τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων όλων των τύπων, για πόρτες, παράθυρα, μπαλκονόπορτες κλπ. Για σφράγιση οπών σωλη-
νώσεων, για συγκόλληση διακοσμητικών 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, πολυστυρένιο, άκαμπτο 
αφρό PU και  σκληρό PVC. ΠΡΌΣΌΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: 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 Τιμή

1504.6.01413 Φιάλη 750 ■  Κρεμ 12

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

PU GUN-FOAM B2
ΑΦΡΌΣ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΌΛΙΌΥ 

B2 ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΔΙΌΓΚΏΣΗΣ 

+10˚C
+35˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Επαγγελματικός βραδύκαυστος αφρός πιστολιού ενός συστατικού. Γρήγορη ωρίμανση. Ελεγχόμενη διόγκωση και ωρίμανση με την ατμο-
σφαιρική υγρασία, 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.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ Για γέμισμα αρμών σε τοίχους, για τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων, για σφράγιση οπών καλωδίων και σωληνώσεων, για  συγκόλ-
ληση διακοσμητικών πάνελ, για ηχομόνωση, για θερμομόνωση κλπ. Για χρήση στην οικοδομή και τη βιομηχανία. ΠΡΌΣΌΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και 
μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό και για αρμούς 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. 
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<  Extra απόδοση έως  50%             <  Υψηλή ηχομόνωση, RSTW = 58dB               <  Εξαιρετική πρόσφυση                  <  Δουλεύεται σε όλες τις θέσεις

PU GUN-FOAM MAXI
ΑΦΡΌΣ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΌΛΙΌΥ MAXI
B3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΌΓΚΏΣΗΣ

+5˚C
+35˚C

–40˚C
+90˚C 18

μήνες

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Ενός συστατικού, υψηλής ποιότητας και ελεγχόμενης διόγκωσης, επαγγελματικός πολυουρεθανικός αφρός πιστολιού. 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.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ Για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοι-
χοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και δάπεδα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, 
γύψο, ξύλο, μέταλλο , πλαστικά, πολυστυρένιο, 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.

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: 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 Τιμή

1504.6.01411 Φιάλη 825 ■  Κρεμ 12

UNIVERSAL PU CLEANER
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΦΡΕΣΚΌΥ ΑΦΡΌΥ 

< Ισχυρή δράση      < Πολλαπλών εφαρμογών      < Διαθέτει δύο κεφαλές

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.01415 Spray 500 - 12

+10˚C
+30˚C

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

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ Για πιστόλια αφρού, φιάλες αφρού, επιφάνειες με νωπό αφρό, για απολέπιση επιφανειών, καθαρισμούς από υπολείμματα μη ωριμασμένων 
συγκολλητικών κλπ.

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

PU-FOAM POLYSTERINE
ΑΦΡΌΣ ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗΣ ΠΌΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ   

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.01414 Φιάλη 825 ■ Κίτρινο 12< Ταχύτερη και καθαρότερη εφαρμογή
< Εφαρμογή σε πολλές επιφάνειες 
< Απλή, μοντέρνα και φιλική στον χρήστη εφαρμογή
< Υψηλής απόδοσης συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών  

+10˚C
+35˚C

–20˚C
+85˚C 20

 min.
18
μήνες

O DB PU-FOAM POLYSTERINE είναι μέρος του προγράμματος «Κλιματικά Όυδέτερα Σπίτια» της Den Braven. Τα προϊόντα αυτά έχουν πιστοποιηθεί για την θερμομόνωση, την υδα-
τοπερατότητα 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: Ενός συστατικού επαγγελματικός αφρός πιστολιού για συγκόλληση πολυστερίνης και EPS. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία και δεν πε-
ριέχει Η (CFΚ). Δεν διαλύεται και δεν είναι εύγευστος για τα τρωκτικά. Είναι  ελαστικός και μπορεί να σοβατιστεί. Αντικαθιστά παραδοσιακές (τσιμεντοειδείς) 
κόλλες. Εξοικονομεί χρόνο και αποθηκευτικό χώρο. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Πιστοποιημένος με ETAG 004:2000 ETICS. Απορροφά τους κραδασμούς 
και βελτιώνει την ηχομόνωση.

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

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: Δε συνιστάται για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό. Για εξωτερικές χρήσεις η επιφάνεια του αφρού πρέπει να είναι προστατευμένη από τις ακτίνες UV. 
Αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.
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WOOD-PUTTY
ΞΥΛΌΣΤΌΚΌΣ ΝΕΡΌΥ 

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.14101 Δοχείο 200 Μαόνι Ανοιχτό 12

1504.6.14102 Δοχείο 200 Μαόνι Σκούρο 12

1504.6.14103 Δοχείο 200 Καρυδιά Ανοιχτή 12

1504.6.14104 Δοχείο 200 Καρυδιά Μέτρια 12

1504.6.14105 Δοχείο 200 Καρυδιά Σκούρα 12

1504.6.14106 Δοχείο 200 Πεύκο 12

1504.6.14107 Δοχείο 200 Κελεμπέκι 12

1504.6.14108 Δοχείο 200 Όρεγκον 12

1504.6.14109 Δοχείο 200 Δρυς Ανοιχτή 12

1504.6.14110 Δοχείο 200 Φυσικό 12

1504.6.14111 Δοχείο 200 Οξυά 12

1504.6.14112 Δοχείο 200 Λευκό 12

1504.6.14113 Δοχείο 200 Μαύρο 12

1504.6.14114 Δοχείο 200 Γκρι 12

1504.6.14115 Δοχείο 200 Δρυς Σκούρο 12

1504.6.14116 Δοχείο 200 Τικ 12

1504.6.14117 Δοχείο 200 Κερασιά Σκούρα 12

1504.6.14118 Δοχείο 200 Κερασιά Ανοιχτή 12

1504.6.14119 Δοχείο 200 Wenge 12

+5˚C
+30˚C 24

μήνες

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

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

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

QUALY FILL
ΕΛΑΦΡΥΣ ΑΚΡΥΛΙΚΌΣ ΣΤΌΚΌΣ 

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.05020 Δοχείο 500 ■ Λευκός 12

1504.6.05021 Δοχείο 5 lt ■ Λευκός 1

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

+5˚C
+30˚C 12

μήνες

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

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

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

Κερασιά Ανοιχτή

Όρεγκον

Wenge

Δρυς

Τικ

Πεύκο

Κερασιά Σκούρα

Κελεμπέκι

Γκρι

Καρυδιά Μέτρια

Λευκό

Μαόνι Σκούρο

Φυσικό Δρυς Σκούρο

Καρυδιά Σκούρα

Μαύρο

Καρυδιά Ανοιχτή

Όξυά

Μαόνι Ανοιχτό



36

ΜΟΝΩΤΙΚΑ

CHEMICAL ANCHOR NOSSLE
ΑΚΡΌΦΥΣΙΌ ΛΑΒΥΡΙΝΘΌΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ 
ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΌ ΒΥΣΜΑ 

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.22105 ΣΕΤ 3 ΤΜΧ - - -

POLYESTER CHEMICAL ANCHOR
ΧΗΜΙΚΌ ΒΥΣΜΑ ΠΌΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.22101 Φυσίγγιο 300 - 12

< Πιστοποιημένο με Ευρωπαικό σύστημα ETAG 001  
< Πολυεστερικής βάσης  

< Χωρίς στυρένιο  
< Επαγγελματικών προδιαγραφών

+5˚C
+40˚C 20

 min.
12
μήνες

CHEMICAL ANCHOR GRID
ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΌ ΒΥΣΜΑ

Κωδικός Συσκευασία (mm) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.22103 ΣΕΤ 5ΤΜΧ Φ15 x 85 - -

1504.6.22104 ΣΕΤ 5ΤΜΧ Φ15 x 130 - -

VINYLESTER CHEMICAL ANCHOR
ΧΗΜΙΚΌ ΒΥΣΜΑ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

< Πιστοποιημένο με Ευρωπαικό σύστημα ETAG 001  
< Βινυλεστερικής βάσης  

< Χωρίς στυρένιο  
< Επαγγελματικών προδιαγραφών

+5˚C
+40˚C 20

 min.
12
μήνες

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.

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.22102 Φυσίγγιο 300 - 12

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Δύο συστατικών επαγγελματικό χημικό σύστημα αγκύρωσης πολυεστερικής  βάσης. Εξαιρετικής ποιότητας, χωρίς στυρένιο. Για γρήγορη εφαρ-
μογή με ισχυρή συγκράτηση. 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.

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

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ Για συνδυαστική χρήση με τα χημικά βύσματα της Den Braven.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: 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.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ Για συνδυαστική χρήση με τα χημικά βύσματα της Den Braven. Εφαρμόζεται σε διαφόρους τύπους τούβλων και τοίχων, οι οποίοι δεν είναι συ-
μπαγείς.
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HARDENER
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΌΣΤΌΚΌ 

Κωδικός Συσκευασία (gr) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.10100 Σωληνάριο 8 - 1

1504.6.10101 Σωληνάριο 20 - 1

POLY-PLAMUUR
ΣΙΔΗΡΌΣΤΌΚΌΣ 

Κωδικός Συσκευασία (gr) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.18003 Δοχείο 250 - 24

1504.6.18004 Δοχείο 380 - 24

1504.6.18005 Δοχείο 1000 - 12

< Γρήγορη ωρίμανση      < Βάφεται       < Δεν συρρικνώνεται

+5˚C
+25˚C 12

μήνες

JOINT FIX
ΕΤΌΙΜΌ ΚΌΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

ΣΤΑΤΙΚΏΝ ΑΡΜΏΝ 

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.10020 Φυσίγγιο 310 ■ Γκρι Τσιμέντου 12

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

VEZEL-PLAMUUR
ΠΌΛΥΕΣΤΕΡΙΚΌΣ ΣΤΌΚΌΣ  

Κωδικός Συσκευασία (gr) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.16800 Δοχείο 750 - 12

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

+5˚C
+25˚C 12

μήνες

+5˚C
+40˚C 12

μήνες

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

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Σιδηρόστοκος υψηλής ποιότητας δύο συστατικών, για επαγγελματική χρήση. Πολύ ισχυρή πρόσφυση, γρήγορη ωρίμανση. Εφαρμόζεται και τρίβεται 
εύκολα. Χρόνος επεξεργασίας μετά τη μείξη: 4-6 λεπτά. Βάφεται μετά από 15 λεπτά.

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

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Πολυεστερικός στόκος υψηλής ποιότητας δύο συστατικών, 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.

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

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Υψηλής ποιότητας, ειδικευμένο κονίαμα ακρυλικής βάσης. Για πλήρωση αρμών σε εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές.  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).

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

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Να μην χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από +5°C ή παγωμένες επιφάνειες. Δεν είναι 
κατάλληλο για αρμούς διαστολής και αρμούς με κινητικότητα.< Χωρίς στυρένιο  

< Επαγγελματικών προδιαγραφών
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TECTANE ΖΙΝΚ-ALU
ΣΠΡΕΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΑΛΌΥΜΙΝΙΌΥ 

+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 Τιμή

1504.6.18317 Spray 400 - 12

–50˚C
+260˚C 20

 min.
36
μήνες

TECTANE PTFE
ΣΠΡΕΙ ΜΕ PTFE 

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.18315 Spray 400 - 12

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

+15˚C
+25˚C

–40˚C
+500˚C 20

 min.
36
μήνες

TECTANE ΖΙΝΚ
ΣΠΡΕΙ ΨΥΧΡΌ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.18316 Spray 400 - 12

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

20
 min.

36
μήνες

TECTANE ENGINE START
ΣΠΡΕΙ ΠΡΌΚΙΝΗΣΗΣ  

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.18314 Spray 400 - 12

<  Γρήγορη απόδοση   <  Απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες 

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: 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.

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

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

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: 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.

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: 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.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ Για αυτοκίνητα, φορτηγά, γεωργικά μηχανήματα, γεννήτριες κλπ. Ιδανικό για περιπτώσεις μηχανών που δεν έχουν συχνή χρήση.
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TECTANE BRAKE CLEANER
ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΦΡΕΝΏΝ  

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.18301 Spray 500 - 12

1504.6.18302 Spray 750 - 12

20
 min.

36
μήνες

TECTANE PENETRATING MOS2
ΑΝΤΙΣΚΏΡΙΑΚΌ ΜΕ MOS2

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.18306 Spray 400 - 12

<  Προστασία από την διάβρωση  <  Γρήγορα αποτελέσματα      
<  Μακροχρόνια προστασία

+10˚C
+40˚C 20

 min.
36
μήνες

–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 Τιμή

1504.6.18318 Spray 400 - 12

TECTANE CHAIN
ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ    

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: 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.

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: 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. 

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: 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.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ Για όλους τους τύπους σύνδεσης όπως:  βίδες, περικόχλια, μπουλόνια, μεντεσέδες, επιφάνειες ολίσθησης, κλειδαριές, λουκέτα, ρουλεμάν, 
ντίζες φρένων ή συμπλέκτη κλπ.
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20
 min.

36
μήνες

TECTANE PENETRATING OIL A 2000
ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΏΡΙΑΚΌ ΜΕ ΛΑΔΙ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.18307 Spray 400 - 12

<  Προστασία από την διάβρωση             <  Γρήγορα αποτελέσματα             < Μακροχρόνια προστασία

–40˚C
+120˚C 20

 min.
36
μήνες

TECTANE WHITE GREASE SPRAY
ΣΠΡΕΙ ΛΕΥΚΌ ΓΡΑΣΌ 

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.18305 Spray 400 - 12

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

20
 min.

36
μήνες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.18308 Spray 400 - 12

<  Βαθιά διείσδυση      < Απωθεί την σκόνη      < Γρήγορη απόδοση

TECTANE V-BELT SPRAY
ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΙΜΑΝΤΕΣ  

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.18309 Spray 400 - 12

TECTANE SILICONE SPRAY
ΣΠΡΕΙ ΣΙΛΙΚΌΝΗΣ   

–40˚C
+150˚C 20

 min.
36
μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: 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.

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: 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.

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

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

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: 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.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ Για βίδες, παξιμάδια, μηχανισμούς, κλειδαριές, λουκέτα, ρουλεμάν, ντίζες φρένων ή συμπλέκτη κλπ.
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Κωδικός Συσκευασία (Lt) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.18310 Δοχείο 30 - 1

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

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 Τιμή

1504.6.18311 Spray 400 - 12

TECTANE CONTACT WITH OIL
ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΕΠΑΦΏΝ ΜΕ ΛΑΔI   

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.18312 Spray 400 - 12

TECTANE CONTACT WITHOUT OIL
ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΕΠΑΦΏΝ ΧΏΡΙΣ ΛΑΔI   

20
 min.

36
μήνες

20
 min.

36
μήνες

20
 min.

36
μήνες

TECTANE CARBURATOR CLEANER
ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.18313 Spray 400 - 12

<  Ισχυρό καθαριστικό          <  Δεν διαβρώνει τα πλαστικά και τα μέταλλα          <  Αφαιρεί κατάλοιπα

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: 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.

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: 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.

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: 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.

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Υγρή 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 +1500 C. Δημιουργεί ένα φιλμ που προστατεύει από οξείδωση.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ Για πλαστικά, μέταλλα και λάστιχα. Λιπαίνει και προστατεύει μεντεσέδες, ράουλα,ρουλεμάν, ταμπλό κλπ.
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Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.18304 Spray 400 - 12

<  Καθαρή, γρήγορη, απλή στη χρήση εφαρμογή          <  Πολλαπλών εφαρμογών           <  Άμεση δύναμη συγκόλλησης

TECTANE ADHESIVE SPRAY
ΣΠΡΕΙ ΚΌΛΛΑ 

+10˚C
+35˚C

–20˚C
+85˚C 20

 min.
18
μήνες

HAND CLEAN
ΑΛΌΙΦΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΥ ΧΕΡΙΏΝ 20

 min.
12
μήνες

Κωδικός Συσκευασία (kg) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.01140 Δοχείο 1 - 12

1504.6.01141 Δοχείο 4 - 4

CLEANING WIPES
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΕΦΑΡΜΌΓΏΝ 

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

Κωδικός Συσκευασία (τεμ) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.12015 Δοχείο 80 - 6

20
 min.

36
μήνες

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

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ Κατάλληλο για συγκόλληση: χαρτί, χαρτόνια, ξύλο, λεπτό καπλαμά, φελλό, δέρμα, υφάσματα, διογκωμένη πολυουρεθάνη, καουτσούκ και αφρώ-
δες ελαστικά, πλαστικά φύλλα (εκτός από PVC και πολυαιθυλένιο).

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Εύχρηστα, καθαριστικά μαντηλάκια πολλαπλών εφαρμογών. Απομακρύνουν φρέσκες σιλικόνες, φρέσκους αφρούς, λάδι, τις περισσότερες 
φρέσκες κόλλες, χρώματα, γράσα κλπ. από χέρια, εργαλεία και επιφάνειες αφήνοντας ένα άρωμα φρεσκάδας. Περιέχουν βιταμίνη Ε, η οποία ωφελεί το δέρμα. 
Ιδανικά για κάθε εργαστήριο ή επαγγελματία, για το γραφείο, το σπίτι κλπ.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ Για τον καθαρισμό των χεριών, εργαλείων και επιφανειών από: σιλικόνες & σφραγιστικά υλικά (φρέσκα υλικά). Αφροί πολυουρεθάνης (φρέσκα 
υλικά). Γράσα, λάδια, λιπαντικά, μελάνια, βρωμιές, λεκέδες από γρασίδι, και διάφορα παράγωγα πετρελαίου. Χρώματα ακρυλικά, πλαστικά κλπ. (αποτελεσμα-
τικά έως 24 ώρες μετά την εφαρμογή). Γενικός καθαρισμός, ανανεώνουν και καθαρίζουν παλιές μπογιές.

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: 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.

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Αλοιφή καθαρισμού χεριών με άρωμα λεμόνι. Εξαιρετικά χρήσιμη 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 αναποτελεσματικά. Αφήνει τα χέρια μαλακά και με ευ-
χάριστο άρωμα.

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

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: Να μην έρχεται σε επαφή με τα μάτια

Κωδικός (ml) τεμ Τιμή

0102.4.18501 450 12

ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΏΡΙΑΚΑ ΚΜ80 INTER 
Κωδικός (ml) τεμ Τιμή

0102.4.18502 450 12

ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΣΌ ΙΝΤΕR 
Κωδικός (gr) τεμ Τιμή

0616.1.03360 125 24

0616.1.03361 1000 10

0616.1.03365 5000 4

ΓΡΑΣΣΌ ΛΙΘΙΌΥ BELLOTA 
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+5˚C
+30˚C 24

μήνες
PUR REMOVER

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΣΤΕΓΝΌΥ ΑΦΡΌΥ

< Βιοδιασπώμενο               < Γρήγορη εφαρμογή                   < Άοσμο

SILI-KILL
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΣΤΕΓΝΗΣ ΣΙΛΙΚΌΝΗΣ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.10051 Δοχείο 100 - 12

+5˚C
+30˚C 20

 min.
24
μήνες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.10052 Δοχείο 100 - 12

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Βιοδιασπώμενη πάστα για αφαίρεση υπολειμμάτων στεγνού αφρού. Εξαιρετικά εύχρηστη, άοσμη και απαλλαγμένη από αρωματικούς υδρογο-
νάνθρακες.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ Για αφαίρεση επίμονων υπολειμμάτων στεγνού αφρού από κουφώματα αλουμινίου και PVC, πόρτες, γυαλί, πλακάκια, πατώματα, φορμάικες κλπ.
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.

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΌΙ: Δε συνιστάται για κορδόνια ή μεγάλα κομμάτια αφρού, αλλά μόνο για κατάλοιπα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χάλκινες και μπρού-
τζινες 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.

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

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ Για αφαίρεση επίμονων υπολειμμάτων σιλικόνης σε μπανιέρες, νεροχύτες, πλακάκια, μέταλλα, πλαστικά κλπ. 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 εφαρμόζεται 
στα υπολείμματα για 20-30 λεπτά. Στην συνέχεια, τα υπολείμματα που έχουν μαλακώσει, αφαιρούνται με μία ξύλινη ή πλαστική σπάτουλα. Εάν χρειαστεί η 
διαδικασία επαναλαμβάνεται. Ο τελικός καθαρισμός της επιφάνειας γίνεται με σαπουνόνερο.

< Αφαιρεί την στεγνή σιλικόνη          < Δεν περιέχει διαλύτες        < Δεν επηρεάζει τις περισσότερες  ευαίσθητες επιφάνειες

PAINT REMOVER
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΌ ΧΡΏΜΑΤΏΝ 

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.01380 Δοχείο 375 ■ Κίτρινo 12

1504.6.01381 Δοχείο 750 ■ Κίτρινo 6

+15˚C
+35˚C 18

μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Το PAINT REMOVER είναι ειδικά σχεδιασμένο διαβρωτικό για να απομακρύνει παλαιά και νέα χρώματα πάνω από μεταλλικές, ξύλινες, πολυεστερι-
κές και γενικά μη ευαίσθητες επιφάνειες. Τα ενεργά συστατικά του το καθιστούν εξαιρετικά ισχυρό με άμεση δράση.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ Το 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.
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ABSODRY SPARE PART
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΌ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

Κωδικός (gr) τεμ Τιμή

1504.6.18202 450 12

1504.6.18204 1000 6

< Εύκολο στην χρήση        < Δεν λερώνει

SMALTO REPAIR
ΣΜΑΛΤΌ ΕΠΙΔΙΌΡΘΏΣΗΣ ΧΤΥΠΗΜΑΤΏΝ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.18500 Μπουκαλάκι 20 ■ Λευκό 12

< Εύκολο στην εφαρμογή             < Δεν κιτρινίζει          < Γρήγορη ωρίμανση

20
 min.

24
μήνες

ABSODRY
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

Κωδικός (gr) τεμ Τιμή

1504.6.18201 450 8

1504.6.18203 1000 6

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

20
 min.

20
 min.

Κωδικός Συσκευασία Μέτρα Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.13051 Dispencer 175 ■ Λευκό 12

< 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.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: Συλλέκτης υγρασίας κρυστάλλων για χώρους χωρίς επαρκή αερισμό. Ενεργεί αυτόματα όταν η υγρασία περιβάλλοντος ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια, 
εξασφαλίζοντας χώρους χωρίς υγρασίες, άσχημες μυρωδιές, μούχλα κλπ. Κατάλληλος για κάθε σπίτι, επαγγελματικό χώρο, σκάφη κλπ.

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

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

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

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 καταστρέφε-
ται 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 ένα προϊόν για όλες τις σφραγίσεις σπειρωμάτων.

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

TWINEFLON
ΣΤΕΓΑΝΌΠΌΙΗΤΙΚΌ ΝΗΜΑ ΤΕΦΛΌΝ 
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΏΜΑΤΑ ΣΏΛΗΝΏΣΕΏΝ
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Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.16702 1

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

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.16650 - - - 12

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

Κωδικός MODEL (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.16670 MK5-H310KB 400 - 10

1504.6.16680 MK5-H600KB 600 - 10

GUN SILICONE MK5-H600 KB
ΠΙΣΤΌΛΙ ΧΕΙΡΌΣ ΚΛΕΙΣΤΌΥ ΤΥΠΌΥ 

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

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

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ Για φυσίγγια και λουκάνικα έως 600ml.

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: 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.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ Για φυσίγγια έως 310ml.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: 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

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ Για αφρούς πιστολιού και καθαριστικά αφρών UNIVERSAL CLEANER. 

ΠΙΣΤΌΛΙ ΑΦΡΌΥ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ
GUN FOAM NBS 355 GREEN

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ Τιμή

1504.6.16703 1

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦH: 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.

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ Για αφρούς πιστολιού και καθαριστικά αφρών UNIVERSAL CLEANER. 

ΠΙΣΤΌΛΙ ΑΦΡΌΥ ΠΌΛΥΌΥΡΕΘΑΝΗΣ
GUN FOAM NBS 655
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ΜΟΝΩΤΙΚΑ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΓΡΑΝΑΖΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜHKΟΣ (”) ΤΙΜΗ

0101.1.16120 Μπλε 9 24

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Τ/ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΗ ΒΕΡΓΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜHKΟΣ (”) ΤΙΜΗ

0101.1.16130 Πορτοκαλί 9 24

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Β.Τ. Τ/ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΗ ΒΕΡΓΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜHKΟΣ (”) ΤΙΜΗ

0101.1.16131  Πράσινο/Μαύρο 9 24

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Β.Τ. ΜΕ ΓΡΑΝΑΖΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜHKΟΣ (”) ΤΙΜΗ

0101.1.16110 Nικελέ 9 24

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΓΡΑΝΑΖΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜHKΟΣ (”) ΤΙΜΗ

0101.1.16140 Πράσινο 9 24

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΦΡΟΥ ΤΑΙΒΑΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

0203.1.16099 ΚS-F101 1

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ B.T. ΙΝΤΕR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜHKΟΣ (”) ΤΙΜΗ

0101.1.16135 Κόκκινο/Μαύρο 9 24

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ MACO

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜHKΟΣ (”) ΤΙΜΗ

0101.2.16006 Πράσινο 9 24
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ΜΟΝΩΤΙΚΑ

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΘΕΡΜΗ ΔΙΑΦΑΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜHKΟΣ ΤΙΜΗ

0203.1.18160 Φ11.2mm x 30cm 10kg

0101.4.98511 30cm   (MGI.98511) 12kg

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΙΚΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜHKΟΣ (”) ΤΙΜΗ

0101.1.16125 9 24

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΓΑΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜHKΟΣ (”) ΤΙΜΗ

0101.1.16126 15 12

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 50262 BELLOTA

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜHKΟΣ (”) ΤΙΜΗ

0616.1.16962 9 12

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 50264 BELLOTA

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜHKΟΣ (”) ΤΙΜΗ

0616.1.16964 Για υλικά υψηλής πυκνότητας 9 6

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

0101.1.16094 40W 1

0101.1.16096 80W  ΙΝΤΕR 1

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΕΡΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

0504.2.16430 Κοντό ASTURO 1

0102.4.16525 Κοντό INTER 1

0504.2.16435 Μακρύ ASTURO 1

0102.4.16526 Μακρύ INTER 1
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ΜΟΝΩΤΙΚΑ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΚΙΤ ASTURO

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

0504.2.16310 1.8 1

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΠΙΣΣΑΣ ASTURO

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

0504.1.16100 3169000 1

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

0504.2.16450 N/3 ASTURO 2

0102.4.16530 INTER 2

AEΡΟΜΕΤΡA ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ASTURO

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

0504.2.01052 3125052 G-52 1

AΕΡΟΜΕΤΡΑ ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

0504.2.01000 3110000 ASTURO 1

0102.4.01110 INTER 1

ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ ASTURO

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

0504.1.18005 6 x 8mm, 30m 1

0504.1.18010 8 x 10mm, 10m 1

0504.1.18015 8 x 10mm, 15m 1

0504.1.18030 8 x 10mm, 30m 1
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ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ ΚΑΤΩ ΚΑΔΟΣ 1000cc

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΠΕΚ (Φmm) ΤΙΜΗ

0504.2.16412 1,2 ASTURO 1

0504.2.16414 1,4 ASTURO 1

0504.2.16416 1,6 ASTURO 1

0504.2.16418 1,8 ASTURO 1

0504.2.16420 2,0 ASTURO 1

0504.2.16422 2,2 ASTURO 1

0504.2.16425 2,5 ASTURO 1

0102.4.16523 1,6 INTER 1

0102.4.16522 1,8 INTER 1

0102.4.16524 2,0 INTER 1

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ ΑΝΩ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΠΕΚ (Φmm) ΤΙΜΗ

0504.2.16400 1000cc - 1,8 ASTURO 1

0102.4.16521 600cc - 1,8 INTER 1

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ ΑΝΩ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ INTER

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΠΕΚ (Φmm) ΤΙΜΗ

0102.4.16519 600ml - 1,6  blue 1

0102.4.16520 600ml - 1,7 blue 1

ΦΙΛΤΡΑΚΙΑ & ΦΛΑΤΖΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ASTURO

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

0504.2.01005 Φίλτρο A.K. σετ 10τμχ 1

0504.2.01006 Φίλτρο Κ.K. σετ 10τμχ 1

0504.1.21005 Φλάτζες MEC σετ 5τμχ 1

ΜΠΕΚ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

0504.2.010.. 1,2 έως 2,2 ASTURO 1

0504.1.01017 1,7 ASTURO MEC 1

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣ ASTURO

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

0504.1.16010 Παξιμάδι 1/4’’ 10

0504.1.18100 Συνδετικό με σπιράλ 10

0504.1.18110 Συνδετικό σκέτο 8mm 5

AEΡΟΓΡΑΦΟΙ Φ0,5mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ (cc) ΤΙΜΗ

0504.2.01001 250 ASTURO 1

0504.2.01002 125 ASTURO 1

0102.4.01100 Πλαστικός κάδος 125 INTER 1




