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Αγαπητοί Συνεργάτε̋
Η Den Braven Ελλά̋ ιδρύθηκε το 1994 ω̋ θυγατρική του Den Braven Group µε
σκοπό τη διανοµή σφραγιστικών-συγκολλητικών υλικών µε σήµα το χελιδόνι,
Zwaluw® καλύπτοντα̋ πραγµατικέ̋ ανάγκε̋ του κατασκευαστικού τοµέα µε
υλικά υψηλή̋ τεχνολογία̋ τα οποία έλειπαν από την εγχώρια αγορά.
Η αξιοπιστία, η ποιότητα αλλά και το ευρύ φάσµα λύσεων που προσφέραµε
και εξακολουθούµε να προσφέρουµε στου̋ πελάτε̋ µα̋, µα̋ καθιστούν
ηγετική δύναµη, γεγονό̋ που µα̋ υποχρεώνει να ανταποδώσουµε την αγάπη
σα̋ µε την έκδοση του πρώτου εµπορικού καταλόγου τη̋ εταιρεία̋ µα̋ µε
αναλυτικέ̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και πληροφορίε̋ που ελπίζουµε ότι θα
διευκολύνουν τι̋ προσπάθειέ̋ σα̋ για µια καλύτερη κάλυψη των εξειδικευµένων αναγκών τη̋ αγορά̋.
Μέσα από τι̋ σελίδε̋ του επιθυµούµε να ευχαριστήσουµε όλου̋ εσά̋ που
συµβάλλατε στην ανοδική πορεία τη̋ Den Braven Ελλά̋ µέχρι σήµερα και
σα̋ υποσχόµαστε την απόλυτη αφοσίωση στην προσπάθεια για βελτίωση των
υπηρεσίων µα̋ προ̋ όλου̋ εσά̋ του̋ αγαπητού̋ συνεργάτε̋ µα̋.
Με εκτίµηση

Den Braven Ελλά̋ Α.Ε.
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579 FLAT ARTIST BRUSHES / Πινέλα ζωγραφική̋ πλακέ (579) ....................102
577 FLAT ARTIST BRUSHES / Πινέλα ζωγραφική̋ πλακέ (577) ....................102
582 ROUND ARTIST BRUSHES / Πινέλα ζωγραφική̋ στρογγυλά (582).........102
766 ROUND ARTIST BRUSHES / Πινέλα ζωγραφική̋ στρογγυλά (766).........102

AIR PAINT GUNS / Πιστόλια Βαφή̋ ........................σελ. 103
ECO AIR-L / Πιστόλι βαφή̋, κάτω δοχείο..................................................104
ECO AIR S/N / Πιστόλι βαφή̋, άνω δοχείο ................................................104
ECO AIR DOPPIA / Πιστόλι βαφή̋ σετ, άνω-κάτω δοχείο..........................104
DELUXE / Πιστόλι βαφή̋, άνω δοχείο .......................................................105
NOΖZLE KIT FOR PAINT GUN / Μπεκ πιστολιού βαφή̋ .............................105
FILTER FOR PAINT GUN / Φίλτρα πιστολιού βαφή̋ ...................................105
CERTIFICATES / Πιστοποιητικά πιστολιών βαφή̋......................................106
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MISCELLANEOUS / Γενικών εφαρµογών ...............σελ. 107
TIE RAP PLIERS / Mεταλλική πένσα για δεµατικά........................................108
ZWALUW WHITE TIE RAPS / Λευκά δεµατικά πολυαµιδίου............................108
ZWALUW BLACK TIE RAPS / Μαύρα δεµατικά πολυαµιδίου...........................109
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ZWALUW RED TIE RAPS / Κόκκινα δεµατικά πολυαµιδίου .............................109
ZWALUW BLUE TIE RAPS / Μπλε δεµατικά πολυαµιδίου ...............................110
ZWALUW GREEN TIE RAPS / Πράσινα δεµατικά πολυαµιδίου ........................110
FOUR SIDED ABRASIVE PADS / Τετράπλευρα σφουγγαράκια λείανση̋.........110
TWO SIDED ABRASIVE PADS / ∆ίπλευρα σφουγγαράκια λείανση̋................110
ABSODRY / Αφυγραντήρε̋ ..............................................................................111
ZWALUW RATCOLL / Ποντικόκολλα................................................................111
ZWALUW SMALTO REPAIR / Σµάλτο επιδιόρθωση̋ .......................................111
BUCKETS WITH LID / Κάδοι µε καπάκι ......................................................112
BUΙLDER’S TUBS / Σκάφε̋ οικοδοµή̋ ......................................................112
BUΙLDER’S BUCKETS / Κουβάδε̋ οικοδοµή̋ ............................................112
SIGNAL CONES / Κώνοι σηµάνσεω̋..........................................................112
STOPPY / Στόπερ πόρτα̋ ................................................................................113
BOBINO / ∆ιαχειριστή̋ καλωδίων ...................................................................114

GLAZING MATERIALS/ Υλικά υάλωση̋ ..................σελ. 115
PRESENTATION / Παρουσίαση HOTTIX+ UK ....................................116-117
ZWALUW HOTTIX+ UK / Κόλλα για σφράγιση συστηµάτων διπλή̋ υάλωση̋...118
BUTIL / Κόλλα για σφράγιση συστηµάτων διπλή̋ υάλωση̋............................118
THIOKOL / Κόλλα δύο συστατικών για συστήµατα διπλή̋ υάλωση̋ ...............118
ZWALUW IG-GLASSEAL / Ουδέτερη σφράγιση για συστήµατα διπλή̋ υάλωση̋ ...119
ALUMINIUM SPACER BARS / Πηχάκια αλουµινίου .........................................119
CORNERS / Γωνίε̋ για πηχάκια αλουµινίου ....................................................120
BENDABLE SPACER BARS / Εύκαµπτα πηχάκια αλουµινίου ...........................120
STEEL CONNECTORS / Σύνδεσµοι για εύκαµπτα πηχάκια αλουµινίου ............120
CORNER KEYS WITH HOLE / Γωνίε̋ µε τρύπα ...............................................121
PLUGS FOR CORNER KEYS WITH HOLE / Τάπε̋ για γωνίε̋ µε τρύπα...........121
ZWALUW ALPHA SORB / Πυριτικά άλατα .......................................................121
BUTIL DOUBLE-SIDED TAPES / Ταινίε̋ διπλή̋ όψη̋ για πηχάκια..................122

FOAM DOUBLE-SIDED TAPES / Ταινίε̋ διπλή̋ όψη̋ για καθρέπτε̋ .............122
ZWALUW MIRRORFIX-MS / Ισχυρό συγκολλητικό για καθρέπτε̋ .................122
ZWALUW HYBRIFIX SUPER 7 / Συγκολλητικό-σφραγιστικό...........................123
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ZWALUW ACRYL-W / Ακρυλικό σφραγιστικό γενική̋ χρήση̋ .......................126
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ZWALUW SILICONE-1001 U / Όξινη σιλικόνη γενική̋ χρήση̋

4,52 A91

Περιγραφή: Όξινη σιλικόνη υψηλών προδιαγραφών µε µεγάλη ελαστικότητα. Αντοχή στι̋ υπεριώδει̋ ακτίνε̋, τι̋ ρηγµατώσει̋, το νερό, την υγρασία. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Εφαρµογέ̋: Για αρµολόγηση σε µη πορώδει̋ επιφάνειε̋. Ενδείκνυται στον κατασκευαστικό τοµέα, αλλά και για οικιακή χρήση. Πολύ υψηλή πρόσφυση σε
γυαλί, σµάλτο, κεραµικά πλακίδια, πορσελάνη, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουµίνιο, φινιρισµένο ξύλο, καθώ̋ και σε βαµµένε̋ και βερνικωµένε̋ επιφάνειε̋ χωρί̋ τη χρήση ασταριού. Εφαρµόζεται σε συστήµατα γυαλιού, µεταλλικών κατασκευών, κουφωµάτων, τροχόσπιτων, σκαφών κλπ.
Περιορισµοί: ∆ε συνιστάται για εφαρµογή σε µπετόν, µόλυβδο, χαλκό, γαλβανιζέ χάλυβα, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχε̋ επιφάνειε̋. ∆εν είναι κατάλληλη για ενυδρεία. ∆ε βάφεται.
12 ìÞíåò

Min.: +5oC
Max.: +25oC

Τεχνικά Στοιχεία
Βάση ...........................................................................................................................................Αcetoxy
Θερµοκρασία εφαρµογή̋ .....................................................................................................+5 / +40οC
Χρόνο̋ δηµιουργία̋ επιδερµίδα̋ 23οC/55% RF.............................................................................13min
Θερµοκρασία λειτουργία̋ µετά την ωρίµανση ....................................................................-50 / +120οC
Shore-A Σκληρότητα (3s) DIN 53505...................................................................................................15
Μέτρο ελαστικότητα̋ 100% DIN 53504 .....................................................................0,30MPa (N/mm2)
Εφελκυστική αντοχή DIN 53504 ..................................................................................1,30MPa (N/mm2)
Επιµήκυνση θραύση̋ DIN 53504 ...................................................................................................600%

Κωδικό̋

Συσκευασία

(ml)

Απόχρωση

1122
1123
1124
4369
4391
4430
4356
4336
8471

Σωληνάριο
Σωληνάριο
Σωληνάριο
Φυσίγγιο
Φυσίγγιο
Φυσίγγιο
Φυσίγγιο
Φυσίγγιο
Λουκάνικο

80
80
80
280
280
280
280
280
550

∆ιάφανη
Λευκή
Μαύρη
∆ιάφανη
Λευκή
Μαύρη
Καφέ
Γκρι
∆ιάφανη

(τεµ.)
24/200
24/200
24/200
25
25
25
25
25
12

ZWALUW STAR SILICONE / Όξινη σιλικόνη γενική̋ χρήση̋

EAN
5205205662007
5205205662014
5205205662021
8711595011419
8711595011426
8711595022668
8711595028837
8711595022613
8711595048149
4,52 A23

Περιγραφή: Όξινη σιλικόνη µε πολύ µεγάλη ελαστικότητα. Αντοχή στι̋ υπεριώδει̋ ακτίνε̋, τι̋ ρηγµατώσει̋, το νερό, την υγρασία. Εµπλουτισµένη µε πρόσθετα µυκητοκτόνα για αντίσταση στην ανάπτυξη τη̋ µούχλα̋. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Εφαρµογέ̋: Για αρµολόγηση σε µη πορώδει̋ επιφάνειε̋, στον κατασκευαστικό τοµέα και για οικιακή χρήση. Υψηλή πρόσφυση σε γυαλί, σµάλτο, κεραµικά πλακίδια, πορσελάνη, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουµίνιο, φινιρισµένο ξύλο, καθώ̋ και σε βαµµένε̋ και βερνικωµένε̋ επιφάνειε̋ χωρί̋ τη χρήση ασταριού. Εφαρµόζεται σε συστήµατα γυαλιού, µεταλλικών κατασκευών, κουφωµάτων, τροχόσπιτων κλπ.
Περιορισµοί: ∆ε συνιστάται για εφαρµογή σε µπετόν, µόλυβδο, χαλκό, γαλβανιζέ χάλυβα, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχε̋ επιφάνειε̋. ∆εν είναι κατάλληλη για ενυδρεία. ∆ε βάφεται.
18 ìÞíåò

Min.: +5oC
Max.: +25oC

Τεχνικά Στοιχεία
Βάση ...........................................................................................................................................Αcetoxy
Θερµοκρασία εφαρµογή̋ .....................................................................................................+5 / +40οC
Χρόνο̋ δηµιουργία̋ επιδερµίδα̋ 23οC/55% RF...............................................................................8min
Θερµοκρασία λειτουργία̋ µετά την ωρίµανση. ...................................................................-50 / +120οC
Shore-A Σκληρότητα (3s) DIN 53505...................................................................................................10
Μέτρο ελαστικότητα̋ 100% DIN 53504 ......................................................................0,15MPa (N/mm2)
Εφελκυστική αντοχή DIN 53504...................................................................................0,85MPa (N/mm2)
Επιµήκυνση θραύση̋ DIN 53504 ....................................................................................................800%

88

Κωδικό̋

Συσκευασία

(ml)

Απόχρωση

9576
9577
9575
9634
9774

Φυσίγγιο
Φυσίγγιο
Φυσίγγιο
Φυσίγγιο
Φυσίγγιο

280
280
280
280
280

∆ιάφανη
Λευκή
Μαύρη
Καφέ
Γκρι

(τεµ.)
25
25
25
25
25

EAN
5205205111031
5205205111048
5205205111079
5205205111062
5205205111055
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ZWALUW SILICONE-ΝΟ / Ουδέτερη, αντιµουχλική σιλικόνη

4,71 011

Περιγραφή: Ουδέτερη, αντιµουχλική, άοσµη σιλικόνη εξαιρετική̋ ποιότητα̋ µε διαρκή ελαστικότητα. Βασισµένη σε πολυσιλοσανικέ̋ ρητίνε̋.
Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλέ̋ επιφάνειε̋ χωρί̋ τη χρήση ασταριού. Αντοχή στι̋ υπεριώδει̋ ακτίνε̋, τι̋ ρηγµατώσει̋, το χλωριωµένο νερό,
την υγρασία. Αντοχή στη µούχλα κατά ISO 846 A & B. Με αστάρι ZWALUW U12 γίνεται κατάλληλη για µόνιµη εµβάπτιση στο νερό. ∆ε συρρικνώνεται. ∆εν επηρεάζει ευαίσθητε̋ επιφάνειε̋. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Συµµορφώνεται µε ISO 11600 F&G 25-LM.
Εφαρµογέ̋: Για σφράγιση αρµών σε σηµεία όπου η µούχλα πρέπει να αποφεύγεται όπω̋ µπάνια, κουζίνε̋, νεροχύτε̋, πλακάκια, τζάµια, σφαγεία, υγειονοµικού̋ χώρου̋, πισίνε̋ (εσωτερικά και περιµετρικά), πλαστικά κλπ. Ενδείκνυται για σφραγίσει̋ αρµών διαστολή̋ σε PVC, πολυκαρβονικά, πολυακρυλικά πάνελ, πλαίσια συστηµάτων υαλοπινάκων κλπ. ∆ε βάφεται.
Περιορισµοί: ∆εν είναι κατάλληλη για χρήση σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά. ∆εν είναι κατάλληλη για ενυδρεία.
12 ìÞíåò

Min.: +5oC
Max.: +25oC

Τεχνικά Στοιχεία
Βάση ...........................................................................................................................Alcoxim
Θερµοκρασία εφαρµογή̋ .....................................................................................+5 / +40οC
Χρόνο̋ δηµιουργία̋ επιδερµίδα̋ 23οC/55% RF.............................................................15min
Θερµοκρασία λειτουργία̋ µετά την ωρίµανση ....................................................-50 / +120οC
Shore-A Σκληρότητα (3s) DIN 53505...................................................................................16
Μέτρο ελαστικότητα̋ 100% DIN 53504 .............................................................0,30 (N/mm2)
Εφελκυστική αντοχή DIN 53504..........................................................................1,00 (N/mm2)
Επιµήκυνση θραύση̋ DIN 53504 ....................................................................................400%
Κωδικό̋

Συσκευασία

(ml)

Απόχρωση

15161
15162
2746
2727

Φυσίγγιο
Φυσίγγιο
Λουκάνικο
Λουκάνικο

280
280
600
600

∆ιάφανη
Λευκή
∆ιάφανη
Λευκή

(τεµ.)
12
12
12
12

EAN
8711595097659
8711595011624
5205205111413
5205205111420

ZWALUW SILICONE-ΝΑ / Ουδέτερη, αντιµουχλική σιλικόνη

4,69 N12

Περιγραφή: Ουδέτερη, αντιµουχλική, άοσµη σιλικόνη εξαιρετική̋ ποιότητα̋ µε µεγάλη ελαστικότητα. Βασισµένη σε πολυσιλοσανικέ̋ ρητίνε̋.
Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλέ̋ επιφάνειε̋ χωρί̋ τη χρήση ασταριού. Αντοχή στι̋ υπεριώδει̋ ακτίνε̋, τι̋ ρηγµατώσει̋, το νερό και την υγρασία.
Αντοχή στη µούχλα κατά ISO 846 A & B. ∆ε συρρικνώνεται. ∆εν επηρεάζει ευαίσθητε̋ επιφάνειε̋. Συµµορφώνεται µε ISO 11600 F&G 25-LM.
Εφαρµογέ̋: Για σφραγίσει̋ υαλοπινάκων σε πλαίσια ανοδυοµένου αλουµινίου, χαλκού και ψευδαργύρου. Μεγάλη πρόσφυση στα περισσότερα
υλικά. Ιδανική για υαλοπίνακε̋ σε ξύλινα κουφώµατα βαµµένα µε συνθετικά επιχρίσµατα, χρώµατα πολυουρεθάνη̋ και βερνίκια. Κατάλληλη για
σφράγιση σε δύσκολα υλικά όπω̋ PVC, πολυκαρβονικά (Lexan® & Makrolon®), ακρυλικά φύλλα (Plexiglas® & Perspex ®) κλπ.
Περιορισµοί: ∆εν είναι κατάλληλη για χρήση σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά. ∆εν είναι κατάλληλη για ενυδρεία. ∆ε βάφεται.
12 ìÞíåò

Min.: +5oC
Max.: +25oC

Τεχνικά Στοιχεία
Βάση .............................................................................................................................Alkoxy
Θερµοκρασία εφαρµογή̋ .....................................................................................+5 / +40οC
Χρόνο̋ δηµιουργία̋ επιδερµίδα̋ 23οC/55% RF.............................................................15min
Θερµοκρασία λειτουργία̋ µετά την ωρίµανση ....................................................-40 / +100οC
Shore-A Σκληρότητα (3s) DIN 53505...................................................................................18
Μέτρο ελαστικότητα̋ 100% DIN 53504 .............................................................0,24 (N/mm2)
Εφελκυστική αντοχή DIN 53504..........................................................................1,20 (N/mm2)
Επιµήκυνση θραύση̋ DIN 53504 ....................................................................................500%
Κωδικό̋

Συσκευασία

(ml)

Απόχρωση

8248
8251

Φυσίγγιο
Λουκάνικο

280
600

∆ιάφανη
∆ιάφανη

(τεµ.)
12
12

EAN
5205205111437
5205205111444

11
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ZWALUW SILICONE-ΝM / Ουδέτερη σιλικόνη µαρµάρων

4,72 NST

Περιγραφή: Ουδέτερη σιλικόνη εξαιρετική̋ ποιότητα̋ µε µεγάλη ελαστικότητα. Σχεδιασµένη για την αποφυγή κηλιδώµατο̋ σε φυσικέ̋ πέτρε̋ και µάρµαρα.
Βασισµένη σε ειδικά πολυσιλοσανικά µε πολύ καλέ̋ ιδιότητε̋ συγκόλλληση̋. Περιέχει αντιβακτηριακά συστατικά. Γρήγορη ωρίµανση. Αντοχή στην ηλιακή
ακτινοβολία, τι̋ ρηγµατώσει̋, το νερό και την υγρασία. Αντοχή στη µούχλα κατά ISO 846 A & B. ∆ε συρρικνώνεται. Συµµορφώνεται µε ISO 11600 F&G 25-LM
Εφαρµογέ̋: Για φυσική πέτρα, µάρµαρο, πλακάκια, γυαλί, πορσελάνη, βαµµένο µέταλλο, αλουµίνιο κλπ. Σε πορώδει̋ επιφάνειε̋ συνιστάται
αστάρι ZWALUW PRIMER 250.
Περιορισµοί: ∆ε συνιστάται για εφαρµογή σε περιοχέ̋ που έρχονται σε συνεχή επαφή µε το νερό (π.χ. ενυδρεία), σε πολυαιθυλένιο,
πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά. ∆ε βάφεται.
9 ìÞíåò

Min.: +5oC
Max.: +25oC

Τεχνικά Στοιχεία
Βάση .............................................................................................................................Alcoxy
Θερµοκρασία εφαρµογή̋ .....................................................................................+5 / +40οC
Χρόνο̋ δηµιουργία̋ επιδερµίδα̋ 23οC/55% RF........................................................10-15min
Θερµοκρασία λειτουργία̋ µετά την ωρίµανση ....................................................-40 / +120οC
Shore-A Σκληρότητα (3s) DIN 53505...................................................................................20
Μέτρο ελαστικότητα̋ 100% DIN 53504 .............................................................0,40 (N/mm2)
Εφελκυστική αντοχή DIN 53504 .........................................................................1,60 (N/mm2)
Επιµήκυνση θραύση̋ DIN 53504 ....................................................................................600%
Κωδικό̋

Συσκευασία

(ml)

Απόχρωση

6204

Φυσίγγιο

310

∆ιάφανη

(τεµ.)
12

ZWALUW SPECTRUMSEAL-UNIVERSAL / Ουδέτερη σιλικόνη σε 92 αποχρώσει̋

EAN
5205205111451

4,72 NSR

Περιγραφή: Ουδέτερη, αντιµουχλική, άοσµη σιλικόνη εξαιρετική̋ ποιότητα̋ µε διαρκή ελαστικότητα. Σε 92 αποχρώσει̋ RAL. Βασισµένη σε
πολυσιλοσανικέ̋ ρητίνε̋. Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλέ̋ επιφάνειε̋ χωρί̋ τη χρήση ασταριού. Αντοχή στι̋ υπεριώδει̋ ακτίνε̋, τι̋ ρηγµατώσει̋, το νερό και την υγρασία. Αντοχή στη µούχλα κατά ISO 846 A & B. ∆ε συρρικνώνεται. ∆εν επηρεάζει ευαίσθητε̋ επιφάνειε̋. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Συµµορφώνεται µε ISO 11600 F&G 25-LM.
Εφαρµογέ̋: Μεγάλη επιλογή χρωµάτων σφράγιση̋ αρµών σε µπάνια, κουζίνε̋, νεροχύτε̋, πλακάκια, τζάµια, πισίνε̋, (εσωτερικά και περιµετρικά).
Περιορισµοί: ∆εν είναι κατάλληλη για χρήση σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν, τσιµέντο και ασφαλτικά υλικά. ∆εν είναι κατάλληλη
για ενυδρεία. ∆ε βάφεται.
12 ìÞíåò

Min.: +5oC
Max.: +25oC

Τεχνικά Στοιχεία
Βάση .............................................................................................................................Alcoxy
Θερµοκρασία εφαρµογή̋ .......................................................................................+5/+40οC
Χρόνο̋ δηµιουργία̋ επιδερµίδα̋ 23οC/55% RF........................................................10-15min
Θερµοκρασία λειτουργία̋ µετά την ωρίµανση ....................................................-40 / +120οC
Shore-A Σκληρότητα (3s) DIN 53505...................................................................................20
Μέτρο ελαστικότητα̋ 100% DIN 53504 .............................................................0,40 (N/mm2)
Εφελκυστική αντοχή DIN 53504 .........................................................................1,60 (N/mm2)
Επιµήκυνση θραύση̋ DIN 53504 ....................................................................................600%

12

Κωδικό̋

Συσκευασία

(ml)

Απόχρωση

-

Φυσίγγιο

310

RAL

(τεµ.)
12

EAN
-
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ZWALUW HYBRIFLEX LM / Υβριδικό πολυουρεθανικό σφραγιστικό

4,40 DBF

Περιγραφή: Ενό̋ συστατικού σφραγιστικό υβρίδιο πολυουρεθάνη̋ µε πολύ µεγάλη ελαστικότητα. Απαλλαγµένο από ισοκυάνια και διαλύτε̋. Μόνιµα ελαστικό. Ανθεκτικό στην υγρασία, τι̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋ και την υπεριώδη ακτινοβολία. Γρήγορο και άοσµο στέγνωµα. Αντοχή σε θαλασσινό και πόσιµο νερό, λιπαντικά, καύσιµα, αντιψυκτικά υγρά, καθαριστικά, αλειφατικέ̋ λιπαρέ̋ ουσίε̋, ιώδιο, ελαφρά οξέα και βάσει̋ (δοκιµή τη̋
αντοχή̋ απαιτείται). Μετά την ωρίµανση βάφεται µε κατάλληλα χρώµατα διασπορά̋ (µη ρητινούχα). Συµµορφώνεται µε ISO 11600 F-25LM.
Εφαρµογέ̋: Για συγκόλληση και στεγανοποίηση στον τοµέα των κατασκευών και τη̋ βιοµηχανία̋. Για αρµού̋ µεταξύ ξύλου, µετάλλου, αλουµινίου και
PVC, καθώ̋ και των περισσοτέρων συνδυασµών του̋. Για ρωγµέ̋ σε σκυρόδεµα, πέτρινου̋ τοίχου̋, µπετόν, τοιχοποιία. Για σφράγιση αρµών στη βιοµηχανία και σε προκατασκευασµένα κτήρια. Για συγκόλληση σε στηθαία, περβάζια, πλακάκια, µεταλλικέ̋ κατασκευέ̋ και επισκευέ̋.
Περιορισµοί: ∆εν είναι κατάλληλο για εφαρµογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά.
12 ìÞíåò

Min.: +5oC
Max.: +25oC

Τεχνικά Στοιχεία
Βάση...................................................................................................................Spur polymer
Θερµοκρασία εφαρµογή̋ .....................................................................................+5 / +35οC
Χρόνο̋ δηµιουργία̋ επιδερµίδα̋ 23οC/55%RF..............................................................60min
Θερµοκρασία λειτουργία̋ µετά την ωρίµανση ......................................................-30 / +80οC
Shore-A Σκληρότητα (3s) 53505 .........................................................................................22
Μέτρο ελαστικότητα̋ 100% 53504.............................................................0,30MPa (N/mm2)
Εφελκυστική αντοχή 53504 .........................................................................0,40MPa (N/mm2)
Επιµήκυνση θραύση̋ 53504...........................................................................................350%
Κωδικό̋

Συσκευασία

(ml)

Απόχρωση

12031
12032
401019
401020
401021

Φυσίγγιο
Φυσίγγιο
Λουκάνικο
Λουκάνικο
Λουκάνικο

290
290
600
600
600

Λευκή
Γκρι
Γκρι
Λευκή
Μαύρη

(τεµ.)
25
25
12
12
12

EAN
5205205113042
5205205113219
5205205113059
5205205113083
5205205113226

ZWALUW HYBRIFLEX ΜM / Υβριδικό πολυουρεθανικό σφραγιστικό

4,41 DBF

Περιγραφή: Ενό̋ συστατικού σφραγιστικό-συγκολλητικό υβρίδιο πολυουρεθάνη̋µε µεγάλη ελαστικότητα. Γρήγορη ωρίµανση. Μεγάλη αντοχή σε νερό, ήπια οξέα,
αλκάλια και καθαριστικά. Ιδανικό για υψηλή̋ απόδοση̋ σφράγιση και συγκόλληση µε µεγάλο πλεονέκτηµα στου̋ εσωτερικού̋ χώρου̋ όπου δηµιουργείται πρόβληµα
αναθυµιάσεων κατά την εφαρµογή και την ωρίµανση των κοινών υλικών πολυουρεθάνη̋.Μερικώ̋ ανθεκτικό σε καύσιµα, πετρέλαιο, ορυκτά, φυτικά και ζωικά λίπη.
Εφαρµογέ̋: Σφράγιση σε οικοδοµικά υλικά όπω̋ ξύλο, MDF, τούβλο, γύψο, τσιµέντο, φυσική πέτρα, κεραµικά πλακάκια, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουµίνιο, χαλκό,
µόλυβδο, γυαλί, ABS κλπ.
Περιορισµοί: ∆εν είναι κατάλληλο για εφαρµογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά.
12 ìÞíåò

Min.: +5oC
Max.: +25oC

Τεχνικά Στοιχεία
Βάση...................................................................................................................Spur polymer
Θερµοκρασία εφαρµογή̋ .....................................................................................+5 / +35οC
Χρόνο̋ δηµιουργία̋ επιδερµίδα̋ 23οC/55%RF..............................................................25min
Θερµοκρασία λειτουργία̋ µετά την ωρίµανση ......................................................-30 / +80οC
Shore-A Σκληρότητα (3s) 53505 .........................................................................................35
Μέτρο ελαστικότητα̋ 100% 53504.............................................................0,90MPa (N/mm2)
Εφελκυστική αντοχή 53504 .........................................................................0,90MPa (N/mm2)
Επιµήκυνση θραύση̋ 53504...........................................................................................600%
Κωδικό̋

Συσκευασία

(ml)

Απόχρωση

00802
00803
00804
00805

Φυσίγγιο
Φυσίγγιο
Λουκάνικο
Λουκάνικο

290
290
600
600

Λευκό
Μαύρο
Λευκό
Μαύρο

(τεµ.)
12
12
12
12

EAN
5205205113233
5205205113240
5205205113257
5205205113264

15
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Οδηγίε̋ Εφαρµογή̋ Υλικών
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Η εφαρµογή και το φινίρισµα σιλικόνη̋ σε χώρου̋ υγιεινή̋ και κουζίνε̋ θεωρείται δύσκολη υπόθεση από τον άπειρο χρήστη,
γι’αυτό σα̋ παρουσιάζουµε έναν επαγγελµατικό τρόπο φινιρίσµατο̋ αρµών.

18

1) Αφού κόψετε τη µύτη µε ένα κοφτερό µαχαίρι σε
45ο γωνία, εφαρµόστε το σφραγιστικό στην ένωση. Βεβαιωθείτε ότι η σιλικόνη έρχεται σε άµεση επαφή µε
τι̋ επιφάνειε̋ του αρµού.

4) Όταν ο σωλήνα̋ γεµίσει βυθίστε τον ξανά µέσα
στον κουβά του διαλύµατο̋ για να αποµακρυνθεί εκεί
το περίσσιο υλικό.

2) Βυθίστε σε ένα διάλυµα νερού µε ZWALUW FINISHER ένα σωλήνα (PVC) κοµµένο υπό γωνία 45ο και
λειασµένο ώστε να µην έχει γρέζια.

5) Επαναλαµβάνετε τη διαδικασία έω̋ ότου αποµακρύνετε από τον αρµό όλο το περισσευούµενο υλικό και
στη συνέχεια βρέξτε το δάκτυλό σα̋ µέσα στο διάλυµα.

3) Σπρώξτε προ̋ τα µπρο̋ το βρεγµένο σωλήνα κατά
µήκο̋ του αρµού και βεβαιωθείτε ότι το περισσευούµενο υλικό αποθηκεύεται στο εσωτερικό διάκενο του
σωλήνα.

6) Ολοκληρώστε περνώντα̋ µε το βρεγµένο δάκτυλο
σα̋ την επιφάνεια του αρµού, έτσι ώστε να επιτύχετε
ένα τέλειο φινίρισµα.
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ZWALUW ACRYL-W / Ακρυλικό σφραγιστικό γενική̋ χρήση̋

3,19 A

Περιγραφή: Ενό̋ συστατικού σφραγιστικό υψηλή̋ ποιότητα̋ µε βάση ακρυλικέ̋ ρητίνε̋. Μετά την ωρίµανση σχηµατίζει ένα πλάστο-ελαστικό
σφραγιστικό µε πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά. Μετά την πλήρη ωρίµανση µπορεί να βαφτεί. Μπορεί να απορροφήσει έω̋ 12,5% κινητικότητα αρµού.
Εφαρµογέ̋: Σφραγίσει̋ ρηγµατώσεων τοιχοποιία̋, σφραγίσει̋ γυψοσανίδα̋, χωρισµάτων, κενών µεταξύ σοβατεπί, οικοδοµικών αρµών µεταξύ
πλαισίων παραθύρων και τοιχοποιία̋ κλπ.
Περιορισµοί: ∆ε συνιστάται για εφαρµογή σε περιοχέ̋ 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 ρηγµατώσει̋ στην επιφάνεια τη̋ βαφή̋.
18 ìÞíåò

Min.: +5oC
Max.: +25oC

Τεχνικά Στοιχεία
Βάση.................................................................................................................Acryl emulsion
Θερµοκρασία Εφαρµογή̋ ......................................................................................+5 /+40οC
Χρόνο̋ δηµιουργία̋ επιδερµίδα̋ 23οC/55%RF................................................................5min
Βάφεται αφού στεγνώσει ...................................................................................................yes
Θερµοκρασία λειτουργία̋ µετά την ωρίµανση ......................................................-20 / +75οC
Σκληρότητα Shore-A (3s) DIN 53505...................................................................................50
Επιµήκυνση θραύση̋ DIN 53504 ....................................................................................700%
Κωδικό̋

Συσκευασία

(ml)

Απόχρωση

8378
8379
8380
674
675

Φυσίγγιο
Φυσίγγιο
Φυσίγγιο
Λουκάνικο
Λουκάνικο

280
280
280
400
600

Λευκή
Γκρι
Καφέ
Λευκή
Λευκή

(τεµ.)
25
25
25
12
12

ZWALUW STAR ΑCRYLIC / Ακρυλικό σφραγιστικό γενική̋ χρήση̋

EAN
8711595043953
8711595044028
8711595044097
8711595042970
8711595089104

3,19 A

Περιγραφή: Ενό̋ συστατικού σφραγιστικό υψηλή̋ ποιότητα̋ µε βάση ακρυλικέ̋ ρητίνε̋. Μετά την ωρίµανση σχηµατίζει ένα πλάστο-ελαστικό
σφραγιστικό µε πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά. Μετά την πλήρη ωρίµανση µπορεί να βαφτεί. Μπορεί να απορροφήσει έω̋ 12,5% κινητικότητα αρµού.
Εφαρµογέ̋: Σφραγίσει̋ ρηγµατώσεων τοιχοποιία̋, γυψοσανίδα̋, σφραγίσει̋ χωρισµάτων, κενών µεταξύ σοβατεπί, οικοδοµικών αρµών µεταξύ
πλαισίων παραθύρων και τοιχοποιία̋ κλπ.
Περιορισµοί: ∆ε συνιστάται για εφαρµογή σε περιοχέ̋ 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 ρηγµατώσει̋ στην επιφάνεια τη̋ βαφή̋.
18 ìÞíåò

Min.: +5oC
Max.: +25oC

Τεχνικά Στοιχεία
Βάση.................................................................................................................Acryl emulsion
Θερµοκρασία Εφαρµογή̋ ......................................................................................+5 /+40οC
Χρόνο̋ δηµιουργία̋ επιδερµίδα̋ 23οC/55%RF................................................................5min
Βάφεται αφού στεγνώσει ...................................................................................................yes
Θερµοκρασία λειτουργία̋ µετά την ωρίµανση ......................................................-20 / +75οC
Σκληρότητα Shore-A (3s) DIN 53505...................................................................................50
Επιµήκυνση Θραύση̋ DIN 53504 ...................................................................................700%

20

Κωδικό̋

Συσκευασία

(ml)

Απόχρωση

9578

Φυσίγγιο

280

Λευκή

(τεµ.)
25

EAN
5205205112021
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ZWALUW ACRYL-1001 U / Ακρυλικό σφραγιστικό γενική̋ χρήση̋

3,07 A

Περιγραφή: Ενό̋ συστατικού σφραγιστικό εξαιρετική̋ ποιότητα̋ µε βάση ακρυλικέ̋ ρητίνε̋. Μετά την ωρίµανση σχηµατίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό µε πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά χωρί̋ τη χρήση ασταριού. Μετά την ωρίµανση µπορεί να βαφτεί. Μπορεί να απορροφήσει έω̋ 7,5% κινητικότητα αρµού. Για χρήση εσωτερική και εξωτερική.
Εφαρµογέ̋: Σφραγίσει̋ ρηγµατώσεων τοιχοποιία̋, σφραγίσει̋ γυψοσανίδα̋, χωρισµάτων, κενών µεταξύ σοβατεπί, οικοδοµικών αρµών µεταξύ
πλαισίων παραθύρων και τοιχοποιία̋ κλπ.
Περιορισµοί: ∆ε συνιστάται για εφαρµογή σε περιοχέ̋ 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 ρηγµατώσει̋ στην επιφάνεια τη̋ βαφή̋.
12 ìÞíåò

15
min

Min.: +5oC
Max.: +25oC

Τεχνικά Στοιχεία
Βάση.................................................................................................................Acryl emulsion
Θερµοκρασία Εφαρµογή̋ ......................................................................................+5 /+40οC
Χρόνο̋ δηµιουργία̋ επιδερµίδα̋ 23οC/55% RF...............................................................5min
Θερµοκρασία λειτουργία̋ µετά την ωρίµανση .......................................................-20 /+75οC
Shore-A Σκληρότητα (3s) DIN 53505...................................................................................30
Modulus 100% DIN 53504 ............................................................................0,3MPa (N/mm2)
Επιµήκυνση Θραύση̋ DIN 53504 ....................................................................................400%
Κωδικό̋

Συσκευασία

(ml)

Απόχρωση

6981

Φυσίγγιο

280

Λευκή

(τεµ.)
25

EAN
8711595036023

ZWALUW ANTI-CRACK / Ακρυλικό σφραγιστικό κατά των ρωγµών

3,20

Περιγραφή: Ενό̋ συστατικού σφραγιστικό κορυφαία̋ ποιότητα̋ µε βάση ακρυλικέ̋ ρητίνε̋. Μετά την ωρίµανση σχηµατίζει ένα πλαστό-ελαστικό σφραγιστικό µε πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά χωρί̋ τη χρήση ασταριού. Μετά την πλήρη ωρίµανση µπορεί να βαφτεί χωρί̋ το
ρίσκο να ρηγµατώσει η επιφάνεια του χρώµατο̋ που θα βαφτεί. Χρόνο̋ δηµιουργία̋ επιδερµίδα̋ 15 λεπτά. Μπορεί να απορροφήσει έω̋ 7,5%
κινητικότητα αρµού. Χρήση εσωτερική και εξωτερική.
Εφαρµογέ̋: Σφραγίσει̋ ρηγµατώσεων τοιχοποιία̋, σφραγίσει̋ γυψοσανίδα̋, χωρισµάτων, κενών µεταξύ σοβατεπί, οικοδοµικών αρµών µεταξύ
πλαισίων παραθύρων και τοιχοποιία̋ κλπ.
Περιορισµοί: ∆ε συνιστάται για εφαρµογή σε περιοχέ̋ µε συνεχή διάβρωση από το νερό, σε πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώµατα.
12 ìÞíåò

Min.: +5oC
Max.: +25oC

Τεχνικά Στοιχεία
Βάση.................................................................................................................Acryl emulsion
Θερµοκρασία εφαρµογή̋ ......................................................................................+5 /+40οC
Χρόνο̋ δηµιουργία̋ επιδερµίδα̋ 23οC/55% RF.............................................................15min
Θερµοκρασία λειτουργία̋ µετά την ωρίµανση ......................................................-20 / +75οC
Σκληρότητα DIN 53505........................................................................................................35
Modulus 100% DIN 53504 ..........................................................................0,40MPa (N/mm2)
Εφελκυστική αντοχή DIN 53504..................................................................0,40MPa (N/mm2)
Επιµήκυνση θραύση̋ DIN 53504 ....................................................................................300%
Κωδικό̋

Συσκευασία

(ml)

Απόχρωση

16152

Φυσίγγιο

310

Λευκή

(τεµ.)
12

EAN
5205205112267

21

PLASTOELASTIKH SFRAGISH 19-24:Layout 1 6/20/2011 12:04 µµ Page 6

Οδηγίε̋ εφαρµογή̋ υλικών

Den Braven

www.denbraven.gr

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΡΜΟΥ
Ο σχεδιασµό̋ του αρµού θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώ̋ το υλικό θα αντεπεξέλθει στα φορτία που θα δηµιουργηθούν κατά τι̋ εναλλαγέ̋
τη̋ θερµοκρασία̋ περιβάλλοντο̋, των ανεµοπιέσεων, των µηχανικών τάσεων κλπ. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στο σωστό σχεδιασµό, εάν θέλετε να έχετε ένα πετυχηµένο αποτέλεσµα. Υπάρχουν περιπτώσει̋ που ένα καλό υλικό µπορεί να αποτύχει εάν δεν έχετε τηρήσει
το σωστό βάθο̋ µε πλάτο̋. Λαµβάνοντα̋ υπόψη ότι τα διάφορα δοµικά υλικά έχουν -όπω̋ θα εξηγήσουµε παρακάτω- άλλη διαστολή όταν θερµαίνονται, θα πρέπει να ορίσετε το σωστό βάθο̋ ανάλογα µε το πλάτο̋.

Τύποι σφραγιστικών αναλόγω̋ τη̋ παραµόρφωση̋ του αρµού

Σκληρά χωρί̋
ελαστικότητα
0%
Στόκοι

Πλαστικά

Πλαστοελαστικά

Ελαστικά

7,5%
1) Βουτιλικά
2) Ασφαλτικά

15%
1) Ελαστ. Βουτιλικά
2) Ακρυλικά

25%
1) Σιλικόνε̋
2) MS Polymers
3) Πολυουρεθανικά
4) Υβρίδια

Συντελεστέ̋ διαστολή̋ σε πλάκε̋ σκυροδέµατο̋ 5m
1 τρέχον m υλικού

Αναµενόµενη διαστολή σε θερµοκρασία 100oC.

Σκυρόδεµα
Μάρµαρο
Χάλυβα̋
Αλουµίνιο
Γυαλί
Πολυεστέρα̋
PVC
Πολυκαρβονικό

1,2 mm
0,7 mm
1,2 mm
2,4 mm
0,8 mm
8,0 mm
8,0 mm
8,0 mm

Παράδειγµα:
Η θεωρητική παραµόρφωση σε 1 µέτρο σκυροδέµατο̋ στου̋ 100οC ισούται µε 1,2 χιλιοστά
Η θεωρητική παραµόρφωση σε 5 µέτρα σκυροδέµατο̋ στου̋ 100οC ισούται µε 6,0 χιλιοστά
Σε πραγµατικέ̋ συνθήκε̋, στα 5m σκυροδέµατο̋ το καλοκαίρι στου̋ 40οC, η παραµόρφωση ισούται µε 2,4mm και υπολογίζεται µε τον παρακάτω τύπο:
Ðáñáìüñöùóç =

ÓõíôåëåóôÞò x (m) x (oC)
1,2 x 5m x 40oC
____________________
_____________
=
= 2,4mm
100
100

Όταν χρησιµοποιείται στον αρµό ένα σφραγιστικό µε ελαστικότητα 25%, το πλάτο̋ που απαιτείται υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:
ÐëÜôïò áñìïý =

100 x Ðáñáìüñöùóç
100 x 2,4mm
_________________
_____________
=
= 9,6mm = (B)
Åëáóôéêüôçôá õëéêïý
25

Tο ιδανικό βάθο̋ που απαιτείται υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:
Báèïò áñìïý =

ÐëÜôïò áñìïý
9,6mm
____________
_______
+ 6mm =
+ 6mm = 9,2mm = (D)
3
3

Πιθανέ̋ περιπτώσει̋ αστοχία̋ υλικού σφράγιση̋

Σχίσιµο λόγω
λανθασµένη̋ επιλογή̋
υλικού σφράγιση̋

24

Αποκόλληση λόγω
µειωµένη̋ πρόσφυση̋
υλικού σφράγιση̋

Συνδυασµό̋ των δύο
προηγούµενων
περιπτώσεων
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ZWALUW MONTAGEFIX-PU / Συγκολλητικό µονταρίσµατο̋ πολυουρεθάνη̋

6,09

Περιγραφή: Μονταζόκολλα πολυουρεθάνη̋ πολύ υψηλών προδιαγραφών και ταχεία̋ ωρίµανση̋, για γενική χρήση. Κατάλληλη και για κάθετε̋
εφαρµογέ̋ λόγω µεγάλη̋ θιξοτροπία̋. Για συγκόλληση οικοδοµικών υλικών και εξαρτηµάτων φινιρίσµατο̋ τα οποία εκτίθενται σε σύσπαση ή
δόνηση. Εξαιρετική αντοχή στο νερό, σύµφωνα µε το EN 204 D4 και Β4 DIN 68602α. Επιπλέον αντοχή σε εφελκυσµό µετά την ωρίµανση
120kg/cm2.
Εφαρµογέ̋: Για συγκόλληση ξύλινων κατασκευών σε κτήρια, για πλαίσια παραθύρων και θυρών, για µέταλλα, µονωτικέ̋ πλάκε̋, πετροβάµβακα, τσιµέντο, κατασκευέ̋ σάντουιτ̋, για τη βιοµηχανία επίπλων κλπ. Καταργεί καρφιά και βίδε̋.
Περιορισµοί: Βεβαιωθείτε ότι έχει ωριµάσει πριν ασκήσετε οποιαδήποτε πίεση. Να µη χρησιµοποιείται σε θερµοκρασίε̋ κάτω από 5οC.
9 ìÞíåò

Min.: +5oC
Max.: +25oC

Τεχνικά Στοιχεία
Βάση ...................................................................................................................Polyurethane
Θερµοκρασία εφαρµογή̋ .......................................................................................+5/+30oC
Χρόνο̋ εργασιµότητα̋ 23oC/55% RF...................................................................ca 15-30min
Χρόνο̋ τελική̋ ωρίµανση̋ ..........................................................................................24-48h
Θερµοκρασία λειτουργία̋ µετά την ωρίµανση ........................................................-30/+80oC
Εφελκυστική αντοχή σε ξύλο 48h/23oC ......................................................................10N/cm2
Εφελκυστική αντοχή σε πέτρα 48h/23oC ....................................................................11Ν/cm2
Εφελκυστική αντοχή σε αλουµίνιο 48h/23oC...............................................................14Ν/cm2
Κωδικό̋

Συσκευασία

(ml)

Απόχρωση

7971

Φυσίγγιο

310

Μπεζ

(τεµ.)
12

EAN
8711595038096

ZWALUW FIRE SEALANT 12000C / Αρµόστοκο̋ τζακιών

7,65

Περιγραφή: Στεγανωτική πάστα ανόργανη̋ βάση̋ για σφράγισµα αρµών σε θερµοκρασίε̋ έω̋ 1200οC. Μετά την ωρίµανση δηµιουργεί µία µη
ελαστική σφράγιση.
Εφαρµογέ̋: Για τζάκια, φούρνου̋, µπάρµπεκιου, καυστήρε̋, πυρότουβλα, καπνοδόχου̋ κλπ. Γενικότερα όπου χρειαζόµαστε σφράγιση µε αντοχή
σε πολύ υψηλέ̋ θερµοκρασίε̋.
Περιορισµοί: ∆ε συνιστάται για αρµού̋ διαστολή̋. ∆εν είναι αδιάβροχο.
9 ìÞíåò

Min.: +5oC
Max.: +25oC

Τεχνικά Στοιχεία
Βάση ................................................................................................................Sodium silicate
Θερµοκρασία εφαρµογή̋ .....................................................................................+15/+30oC
Χρόνο̋ εργασιµότητα̋...............................................................................................5-10min
Χρόνο̋ ωρίµανση̋.......................................................................................................24-96h
Θερµοκρασία αντοχή̋ µετά την ωρίµανση ................................................................+1200oC
Κωδικό̋

Συσκευασία

(ml)

Απόχρωση

10501

Φυσίγγιο

280

Μαύρη

(τεµ.)
12

EAN
8711595064200

35
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ZWALUW NBS-GUNFOAM / Αφρό̋ πολυουρεθάνη̋ πιστολιού γενική̋ χρήση̋

5,10 C

Περιγραφή: Επαγγελµατικό̋ αφρό̋ πιστολιού ενό̋ συστατικού. Γρήγορη ωρίµανση. ∆ιόγκωση και ωρίµανση µε την ατµοσφαιρική υγρασία,
χωρί̋ H (CFC). Μεγάλη ικανότητα γεµίσµατο̋. Εξαιρετική πρόσφυση και µόνωση. Συµµορφώνεται µε την κλάση Β3 για φωτιά κατά DIN4102-1.
Ιδανικό για επαγγελµατική χρήση. Με τη χρήση του πιστολιού ZWALUW NBS-GUN εξασφαλίζεται ακρίβεια στη ροη και ευελιξία στα δύσκολα
σηµεία χωρί̋ προβλήµατα.
Εφαρµογέ̋: Για γέµισµα αρµών σε τοίχου̋, για τοποθέτηση και στερέωση κουφωµάτων, για σφράγιση οπών καλωδίων και σωληνώσεων, για
συγκόλληση διακοσµητικών πάνελ, για ηχοµόνωση, για θερµοµόνωση κλπ. Για χρήση στην οικοδοµή και τη βιοµηχανία.
Περιορισµοί: ∆ε συνιστάται για µόνιµη εµβάπτιση σε νερό. Για εξωτερικέ̋ χρήσει̋ η επιφάνεια του αφρού πρέπει να είναι προστατευµένη από
τι̋ ακτίνε̋ UV. Αποθηκεύεται και µεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.
12 ìÞíåò

Min.: +5oC
Max.: +25oC

Τεχνικά Στοιχεία
Βάση .............................................................................................Polyurethane
Θερµοκρασία εφαρµογή̋ ...............................................................+5oC / 35oC
Χρόνο̋ δηµιουργία̋ επιδερµίδα̋.........................................................8-12min
Χρόνο̋ ωρίµανση̋ 23oC/55%RF ..............................................................5-24h
Θερµοκρασία λειτουργία̋ µετά την ωρίµανση ................................-40 / +90oC
Κωδικό̋

Συσκευασία

(ml)

05816

Σπρέι

750

(τεµ.)
12

EAN
8711595023160

ZWALUW NBS-GUNFOAM Β2 / Αφρό̋ πολυουρεθάνη̋ πιστολιού βραδύκαυστο̋

5,10 B2

Περιγραφή: Επαγγελµατικό̋ βραδύκαυστο̋ αφρό̋ πιστολιού ενό̋ συστατικού. Γρήγορη ωρίµανση. Ελεγχόµενη διόγκωση και ωρίµανση µε την
ατµοσφαιρική υγρασία, χωρί̋ Η (CFΚ). Μεγάλη ικανότητα γεµίσµατο̋. Εξαιρετική πρόσφυση και µόνωση. Συµµορφώνεται µε την κλάση Β2 για
φωτιά κατά DIN4102-1. Ιδανικό̋ για επαγγελµατική χρήση. Με την χρήση του πιστολιού ZWALUW NBS-GUN εξασφαλίζεται ακρίβεια στην ροη
και ευελιξία στα δύσκολα σηµεία χωρί̋ προβλήµατα.
Εφαρµογέ̋: Για γέµισµα αρµών σε τοίχου̋, για τοποθέτηση και στερέωση κουφωµάτων, για σφράγιση οπών καλωδίων και σωληνώσεων, για
συγκόλληση διακοσµητικών πάνελ, για ηχοµόνωση, για θερµοµόνωση κλπ. Για χρήση στην οικοδοµή και τη βιοµηχανία.
Περιορισµοί: ∆ε συνιστάται για µόνιµη εµβάπτιση σε νερό. Για εξωτερικέ̋ χρήσει̋ η επιφάνεια του αφρού πρέπει να είναι προστατευµένη από
τι̋ ακτίνε̋ UV. Αποθηκεύεται και µεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.
12 ìÞíåò

Min.: +5oC
Max.: +25oC

Τεχνικά Στοιχεία
Βάση .............................................................................................Polyurethane
Θερµοκρασία εφαρµογή̋ ...............................................................+5oC / 35oC
Χρόνο̋ δηµιουργία̋ επιδερµίδα̋......................................................10-15 min
Χρόνο̋ ωρίµανση̋ 23oC/55%RF...............................................................5-24h
Θερµοκρασία λειτουργία̋ µετά την ωρίµανση ................................-40 / +90oC
Κωδικό̋

Συσκευασία

(ml)

00012

Σπρέι

750

(τεµ.)
12

EAN
5205205440018

45
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ZWALUW MAXI PU-FOAM / Αφρό̋ πολυουρεθάνη̋ χειρό̋ xαµηλή̋ διόγκωση̋

5,03

Περιγραφή: Aφρό̋ χειρό̋ ενό̋ συστατικού. Χαµηλή ∆ιόγκωση. Γρήγορη ωρίµανση. Εξαιρετική ποιότητα. ∆ιόγκωση και ωρίµανση µε την ατµοσφαιρική υγρασία, χωρί̋ Η (CFΚ). Υψηλή απόδοση και χαµηλή ανάπτυξη. Ιδανικό̋ για εφαρµογέ̋ όπου αποκλείονται πιέσει̋ επέκταση̋,
όπω̋ κουφώµατα. Απορροφά του̋ κραδασµού̋ και βελτιώνει την ηχοµόνωση. Εξαιρετική πρόσφυση και µόνωση. Κλάση φωτιά̋ Ε κατά ΕΝ
13501-1.
Εφαρµογέ̋: Για γέµισµα αρµών σε τοίχου̋, για τοποθέτηση και στερέωση κουφωµάτων, για σφράγιση οπών καλωδίων και σωληνώσεων, συγκόλληση διακοσµητικών πάνελ, για ηχοµόνωση, θερµοµόνωση, µόνωση κατασκευών στέγη̋, κλπ. Για χρήση στην οικοδοµή και την βιοµηχανία.
Περιορισµοί: ∆ε συνιστάται για µόνιµη εµβάπτιση σε νερό. Για εξωτερικέ̋ χρήσει̋ η επιφάνεια του αφρού πρέπει να είναι προστατευµένη από
τι̋ ακτίνε̋ UV. Αποθηκεύεται και µεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.
18 ìÞíåò

500ml
Απόδοση
έω̋ 42lt

Min.: +5oC
Max.: +25oC

Τεχνικά Στοιχεία
Βάση .............................................................................................Polyurethane
Θερµοκρασία εφαρµογή̋ ...............................................................+5oC / 35oC
Χρόνο̋ δηµιουργία̋ επιδερµίδα̋.........................................................6-10min
Χρόνο̋ ωρίµανση̋ 23oC/55%RF .............................................................5-24h
Θερµοκρασία λειτουργία̋ µετά την ωρίµανση ................................-40 / +90oC
Κωδικό̋

Συσκευασία

(ml)

00011
00013

Σπρέι
Σπρέι

825
500

(τεµ.)
12
12

EAN
5205205110119
5205205110133

825ml
Απόδοση
έω̋ 66lt

ZWALUW MAXI NBS-GUNFOAM / Αφρό̋ πολυουρεθάνη̋ πιστολιού xαµηλή̋ διόγκωση̋

5,03 Β

Περιγραφή: Ενό̋ συστατικού επαγγελµατικό̋ αφρό̋ πιστολιού. Χαµηλή διόγκωση. Γρήγορη ωρίµανση. Eξαιρετική ποιότητα. ∆ιόγκωση και ωρίµανση
µε την ατµοσφαιρική υγρασία, χωρί̋ Η (CFΚ). Υψηλή απόδοση και χαµηλή ανάπτυξη. Iδανικό̋ για εφαρµογέ̋ όπου αποκλείονται πιέσει̋ επέκταση̋,
όπω̋ κουφώµατα. Απορροφά του̋ κραδασµού̋ και βελτιώνει την ηχοµόνωση. Εξαιρετική πρόσφυση και µόνωση. Με τη χρήση του πιστολιού
ZWALUW NBS-GUN εξασφαλίζεται ακρίβεια στη ροη και ευελιξία στα δύσκολα σηµεία χωρί̋ προβλήµατα. Κλάση φωτιά̋ Ε κατά ΕΝ 13501-1.
Εφαρµογέ̋: Για γέµισµα αρµών σε τοίχου̋, για τοποθέτηση και στερέωση κουφωµάτων, για σφράγιση οπών καλωδίων και σωληνώσεων, για συγκόλληση διακοσµητικών πάνελ, για ηχοµόνωση, θερµοµόνωση, µόνωση κατασκευών στέγη̋ κλπ. Για χρήση στην οικοδοµή και τη βιοµηχανία.
Περιορισµοί: ∆ε συνιστάται για µόνιµη εµβάπτιση σε νερό. Για εξωτερικέ̋ χρήσει̋ η επιφάνεια του αφρού πρέπει να είναι προστατευµένη από
τι̋ ακτίνε̋ UV. Αποθηκεύεται και µεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.
18 ìÞíåò

500ml
Απόδοση
έω̋ 42lt

Min.: +5oC
Max.: +25oC

Τεχνικά Στοιχεία
Βάση ...................................................................................................................Polyurethane
Θερµοκρασία εφαρµογή̋ ...................................................................................+10oC / 25oC
Χρόνο̋ δηµιουργία̋ επιδερµίδα̋ ....................................................................................6min
Χρόνο̋ ωρίµανση̋ 23oC/55%RF.....................................................................................5-24h
Θερµοκρασία λειτουργία̋ µετά την ωρίµανση ......................................................-40 / +90oC
Κωδικό̋

Συσκευασία

(ml)

00020
00021

Σπρέι
Σπρέι

825
500

825ml
Απόδοση
έω̋ 66lt

46

(τεµ.)
12
12

EAN
5205205110102
5205205110126
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Den Braven Οδηγίε̋ εφαρµογή̋ υλικών

ZWALUW PU FOAM HH / Αφρό̋ πολυουρεθάνη̋ χειρό̋
∆ιαδικασία εφαρµογή̋:
Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγµένη από σκόνε̋, λίπη και σαθρά τµήµατα.
Βήµατα:
1. Ψεκάζετε µε νερό τον αρµό όπου θα εφαρµόσετε τον αφρό.
2. Εφαρµόζετε το καλαµάκι στην κεφαλή του αφρού.
3. Ανακινείτε τον αφρό τουλάχιστον 30 φορέ̋, για να οµογενοποιήσετε το περιεχόµενο.
4. Πιέζετε το καλαµάκι µε τα δύο δάχτυλα, ώστε να επιτύχετε τη σωστή εξαγωγή του αφρού.
Προσοχή! Πατώντα̋ µόνο από τη µία πλευρά το καλαµάκι, θα φύγει πρώτα το προωθητικό αέριο
µε αποτέλεσµα να µείνει αφρό̋ στο µπουκάλι.
5. Εφαρµόζετε τον αφρό στον αρµό καλύπτοντα̋ το 50-60% του κενού. Προσοχή! Η διάµετρο̋
του κορδονιού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 4cm.
6. Καλύπτετε την επιφάνεια του αφρού µε κάποιο σφραγιστικό ή στόκο τη̋ DEN BRAVEN, καθώ̋
ο αφρό̋ δεν αντέχει στην ηλιακή ακτινοβολία.

ZWALUW NBS-GUNFOAM / Αφρό̋ πολυουρεθάνη̋ πιστολιού
∆ιαδικασία εφαρµογή̋:
Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγµένη από σκόνε̋, λίπη και σαθρά τµήµατα.
Βήµατα:
1. Ψεκάζετε µε νερό τον αρµό όπου θα εφαρµόσετε τον αφρό.
2. Εφαρµόζετε το πιστόλι ZWALUW NBS στο µπουκάλι του αφρού.
3. Ανακινείτε τον αφρό τουλάχιστον 30 φορέ̋, για να οµογενοποιήσετε το περιεχόµενο.
4. Ρυθµίζετε τη βαλβίδα στο πιστόλι για να ελέγξετε τη ροή.
5. Εφαρµόζετε τον αφρό στον αρµό καλύπτοντα̋ το 50-60% του κενού. Προσοχή! Η διάµετρο̋
του κορδονιού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 4cm.
6. Κλείνετε τη βαλβίδα στο πιστόλι και ξεβιδώνετε τον αφρό.
7. Καθαρίζετε τη βαλβίδα του αφρού και το πιστόλι µε ZWALUW NBS CLEANER.
8. Καλύπτετε την επιφάνεια του αφρού µε κάποιο σφραγιστικό ή στόκο τη̋ DEN BRAVEN, καθώ̋
ο αφρό̋ δεν αντέχει στην ηλιακή ακτινοβολία.

ZWALUW NBS GUN / Πιστόλι αφρού πολυουρεθάνη̋
∆ιαδικασία συντήρηση̋:
Προτιµάτε πάντα πιστόλια αφρού τη̋ DEN BRAVEN, γιατί είναι σχεδιασµένα να έχουν απόλυτη
εφαρµογή µε τη βαλβίδα του αφρού. Επιπλέον ανοίγουν 100% τη βαλβίδα κι έτσι εγγυούνται την
πλήρη εξαγωγή του περιεχοµένου. Για σωστή απόδοση του πιστολιού και για µακροζωία πρέπει
να γίνεται η ακόλουθη συντήρηση.
Βήµατα:
1. Μην πετάτε τα πιστόλια από ύψο̋ και µην καθαρίζετε τον αφρό από το στόµιο τρίβοντά̋ τα
στο πάτωµα.
2. Καθαρίζετε τα πιστόλια αµέσω̋ µετά την εφαρµογή µε ZWALUW NBS CLEANER.
3. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα λιπαίνετε µε βαζελίνη το σπείρωµα του προσαρµογέα NBS.
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ZWALUW UNIVERSAL PU-CLEANER / Καθαριστικό σπρέι για πιστόλια αφρού

5,30

Περιγραφή: Πολύ δραστικό καθαριστικό για νωπό αφρό πολυουρεθάνη̋ και για πιστόλια
αφρού. ∆ιαθέτει κεφαλή NBS για εύκολη προσαρµογή σε πιστόλια αφρού, και πρόσθετη βαλβίδα σπρέι. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και ω̋ γενικό καθαριστικό. ∆εν αφήνει κολλώδε̋ φιλµ.
Εφαρµογή: Για πιστόλια αφρού, φιάλε̋ αφρού, επιφάνειε̋ µε νωπό αφρό, απολέπιση επιφανειών κλπ.
Τεχνικά Στοιχεία
Βάση.............................................................................................................Οργανικοί διαλύτε̋
Θερµοκρασία εφαρµογή̋ ......................................................................................+5oC + 35oC
Χρόνο̋ ωρίµανση̋ 23oC/55%RF ....................................................................................5-30sec
36 ìÞíåò

Min.: +5oC
Max.: +25oC

Κωδικό̋

Συσκευασία

(ml)

05647

Σπρέι

500

(τεµ.)
12

TECTANE BRAKE CLEANER SPRAY / Καθαριστικό σπρέι φρένων

EAN
8711595025348
11,10

Περιγραφή: Πολύ δραστικό καθαριστικό φρένων σε σπρέι. Καθαρίζει και βελτιώνει τη λειτουργία των φρένων. ∆εν αφήνει κατάλοιπα. Φιλικό για το χρηστή και το περιβάλλον, γιατί δεν περιέχει PCB, κάδµιο, µόλυβδο, χλωρίδιο, ασετόν. Κατάλληλο για σίδερο (ανοξείδωτο ή µη),
αλουµίνιο, ατσάλι, ντουραλουµίνιο κλπ. ∆ε διαβρώνει ούτε καταστρέφει λάστιχα και πλαστικά
µέρη.
Εφαρµογή: Για δισκόφρενα, ταµπούρα, εξαρτήµατα φρένων, πλατώ συµπλέκτη, αντλίε̋ βενζίνη̋, αντλίε̋ λαδιού κλπ.
36 ìÞíåò

o

Min.: +5 C
Max.: +25oC

Κωδικό̋

Συσκευασία

(ml)

8870

Σπρέι

500

(τεµ.)
12

TECTANE BRAKE CLEANER / Καθαριστικό υγρό φρένων

EAN
5205205114124

11,11

Περιγραφή: Πολύ δραστικό καθαριστικό φρένων σε δοχείο. Καθαρίζει και βελτιώνει τη λειτουργία των φρένων. ∆εν αφήνει κατάλοιπα. Φιλικό για το χρήστη και το περιβάλλον, γιατί δεν
περιέχει PCB, κάδµιο, µόλυβδο, χλωρίδιο ή ασετόν. Κατάλληλο για σίδερο (ανοξείδωτο ή µη),
αλουµίνιο, ατσάλι, ντουραλουµίνιο κλπ.
Εφαρµογή: Για δισκόφρενα, ταµπούρα, εξαρτήµατα φρένων, πλατώ συµπλέκτη, αντλίε̋ βενζίνη̋, αντλίε̋ λαδιού κλπ.
Κωδικό̋

Συσκευασία

(lt)

(τεµ.)

10485

∆οχείο

30

1

TECTANE PENETRATING OIL (A-2000) SPRAY / Αντισκωριακό σπρέι

EAN
5205205114179

11,11

Περιγραφή: Επαγγελµατικό λιπαντικό σπρέι και αφαιρετικό σκουριά̋ µε πολύ µεγάλη διεισδυτικότητα. Γρήγορα αποτελέσµατα. Πολύ δυνατό στη χρήση. Χαλαρώνει κολληµένου̋ συνδέσµου̋. Προσφέρει µακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση.
Εφαρµογή: Για βίδε̋, κλειδαριέ̋, λουκέτα, ρουλεµάν, ντίζε̋ φρένων ή συµπλέκτη κλπ.
36 ìÞíåò

o

Min.: +5 C
Max.: +25oC

62

Κωδικό̋

Συσκευασία

(ml)

Α-2000

Σπρέι

400

(τεµ.)
12

EAN
5205205110065
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ZWALUW PRIMER 250 / Αστάρι για πορώδει̋ επιφάνειε̋

7,10 C

Περιγραφή: Αστάρι πρόσφυση̋ σε πορώδει̋ επιφάνειε̋ για υβρίδια και πολυουρεθάνε̋. Μειώνει την
απορροφητικότητα του υποστρώµατο̋ και αυξάνει την ευστάθειά του. Επιπλέον µειώνει την κατανάλωση
των πρὀόντων µε χαµηλό ιξώδε̋. Άριστη ικανότητα διείσδυση̋.
Εφαρµογέ̋: Για εφαρµογή σε τοιχοποιία, φυσική πέτρα, µπετόν, τσιµεντοκονία, ξύλο κλπ.
Περιορισµοί: ∆ε συνιστάται για την εφαρµογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχε̋ επιφάνειε̋.
Τεχνικά Στοιχεία
Βάση .........................................................................................................................Polyurethane
Θερµοκρασία εφαρµογή̋.......................................................................................+15oC + 25oC
Χρόνο̋ ωρίµανση̋ 23oC/55%RF ....................................................................................30-60min
Kατανάλωση ...........................................................................................................100-250Ml/m2
Κωδικό̋

Συσκευασία

(ml)

Απόχρωση

036183

∆οχείο

1000

∆ιάφανη

(τεµ.)
8

24 ìÞíåò

Min.: +5oC
Max.: +25oC

EAN
5205205113318

ZWALUW PRIMER ANTI UV / Αστάρι για µη πορώδει̋ επιφάνειε̋

7,10 H

Περιγραφή: Αστάρι πρόσφυση̋ σε µη πορώδει̋ επιφάνειε̋ για υβρίδια και πολυουρεθάνε̋. Έχει χαµηλή
κατανάλωση και χαµηλό ιξώδε̋. Μετά την ωρίµανση, είναι απαραίτητη η εφαρµογή των υλικών µέσα σε 30
έω̋ 240 λεπτά.
Εφαρµογέ̋: Για εφαρµογή σε χάλυβα, γυαλί, αλουµίνιο και συνθετικά υλικά.
Περιορισµοί: ∆ε συνιστάται για την εφαρµογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχε̋ επιφάνειε̋.
Τεχνικά Στοιχεία
Βάση.........................................................................................................................Polyurethane
Θερµοκρασία εφαρµογή̋ ......................................................................................+15oC + 25oC
Χρόνο̋ ωρίµανση̋ 23oC/55%RF .........................................................................................15min
Πυκνότητα .....................................................................................................................250MPas
Κωδικό̋

Συσκευασία

(ml)

Απόχρωση

035885

∆οχείο

30

Μαύρη

(τεµ.)
12

6 ìÞíåò

Min.: +5oC
Max.: +25oC

EAN
5205205113325

ZWALUW CLEANER / Καθαριστικό αλουµινίου & µετάλλων

7,82

Περιγραφή: Ισχυρό καθαριστικό υγρή̋ µορφή̋. Αφαιρεί λιπαρέ̋ ουσίε̋, κατάλοιπα και σκόνε̋ από τι̋
επιφάνειε̋ που θέλουµε να κολλήσουµε ή να σφραγίσουµε. Μέσω του καθαρισµού βελτιώνει την πρόσφυση σε πολυουρεθανικά, ms-polymers, σιλικόνη και υβρίδια πολυουρεθάνη̋.
Εφαρµογέ̋: Κατάλληλο για τον καθαρισµό οποιασδήποτε επιφάνεια̋ που θέλουµε να σφραγίσουµε ή να
συγκολλήσουµε. Επίση̋, ιδανικό για ηλεκτροστατικέ̋ βαφέ̋.
Τρόπο̋ εφαρµογή̋: Καθαρίζουµε τι̋ επιφάνειε̋ µε ZWALUW CLEANER, χρησιµοποιώντα̋ χαρτί ή πανί
ειδικού τύπου (που να µην αφήνει χνούδια). Ο καθαρισµό̋ γίνεται πάντα προ̋ µια κατεύθυνση. Έτσι, δεν
ανακατεύουµε κατά κάποιον τρόπο τη βροµιά, αλλά την παρασύρουµε και την αφαιρούµε. Επειδή η γρήγορη εξάτµιση µπορεί να προκαλέσει απώλεια θερµοκρασία̋ στην επιφάνεια καθαρισµού µε αποτέλεσµα
τη δηµιουργία υγρασία̋, πρέπει να περιµένουµε για 10 λεπτά τουλάχιστον να στεγνώσει.
Τεχνικά Στοιχεία
Βάση .................................................................................................................................Solvent
Θερµοκρασία εφαρµογή̋ ........................................................................................+5oC + 40oC

68

Κωδικό̋

Συσκευασία

(ml)

Απόχρωση

6837

∆οχείο

1000

∆ιάφανη

(τεµ.)
10

EAN
8711595039680

24 ìÞíåò

Min.: +5oC
Max.: +25oC
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HKL-12 STRATTON (COX) / Πιστόλι χειρό̋ για φυσίγγια
Πιστόλι για φυσίγγια, ανοικτού-ελαφρού τύπου, µε χυτό
πλαίσιο. Οικονοµικό πιστόλι.
Έµβολο στρογγυλό.
Για φυσίγγια έω̋ 310ml.
Aναλογία δύναµη̋ σκανδάλη̋ 7/1.
Για υλικά χαµηλή̋ ρευστότητα̋.
Κωδικό̋
200287

(τεµ.)
12

EAN
8711595070027

HKS-12 WEXFORD (COX) / Πιστόλι χειρό̋ για φυσίγγια
Πιστόλι για φυσίγγια, ανοικτού-βαρέο̋ τύπου µε χυτό
πλαίσιο. Υψηλή απόδοση.
Αναλογία δύναµη̋ σκανδάλη̋ 7/1.
Έµβολο εξάγωνο .
Για φυσίγγια έω̋ 310ml.
Για υλικά υψηλή̋ ρευστότητα̋.
Κωδικό̋
200292

(τεµ.)
12

EAN
8711595085267

MK5-SKELET KB / Πιστόλι χειρό̋ για φυσίγγια
Πιστόλι για φυσίγγια, ανοικτού-βαρέο̋ τύπου.
Υψηλή απόδοση.
Αναλογία δύναµη̋ σκανδάλη̋ 12/1.
Έµβολο στρογγυλό.
Για φυσίγγια έω̋ 310ml.
Για υλικά µέτρια̋ ρευστότητα̋.
Κωδικό̋
202262

(τεµ.)
12

EAN
5205205116005

MK5-SKELET (COX) / Πιστόλι χειρό̋ για φυσίγγια
Πιστόλι για φυσίγγια, ανοικτού-βαρέο̋ τύπου.
Υψηλή απόδοση.
Αναλογία δύναµη̋ σκανδάλη̋ 12/1.
Έµβολο στρογγυλό.
Για φυσίγγια έω̋ 310ml.
Για υλικά µέτρια̋ ρευστότητα̋.
Κωδικό̋
200285

70

(τεµ.)
15

EAN
8711595008471
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MALVERN XT (COX) / Πιστόλι χειρό̋ για φυσίγγια
Πιστόλι για φυσίγγια, ανοικτού-βαρέο̋ τύπου.
Υψηλή απόδοση.
Έµβολο στρογγυλό.
Για φυσίγγια 1000ml.
Αναλογία δύναµη̋ σκανδάλη̋ 12/1.
Για υλικά µέτρια̋ ρευστότητα̋.
Κωδικό̋
200577

(τεµ.)
10

EAN
8711595058094

POINTING GUN (COX) / Πιστόλι κονιαµάτων
Πιστόλι κονιαµάτων και χύµα υλικών
Υψηλή απόδοση.
Αναλογία δύναµη̋ σκανδάλη̋ 12/1.
Στη συσκευασία συµπεριλαµβάνονται ανταλλακτική µύτη και
αναδευτήρα̋ κονιαµάτων
Κωδικό̋

(τεµ.)

202322

1

EAN
5205205116036

ΜΚ5-Η310 KB / Πιστόλι χειρό̋ για λουκάνικα
Πιστόλι για λουκάνικα, κλειστού-βαρέο̋ τύπου.
Κύλινδρο̋ αλουµινίου.
Αναλογία δύναµη̋ σκανδάλη̋ 18/1.
Για φυσίγγια, χύµα υλικά και λουκάνικα έω̋ 400ml.
Για υλικά χαµηλή̋ ρευστότητα̋.
Κωδικό̋
202263

(τεµ.)
10

EAN
5205205116043

ΜΚ5-Η310 (COX) / Πιστόλι χειρό̋ για λουκάνικα
Πιστόλι για λουκάνικα, κλειστού-βαρέο̋ τύπου.
Κύλινδρο̋ αλουµινίου.
Αναλογία δύναµη̋ σκανδάλη̋ µε 18/1.
Για φυσίγγια, χύµα υλικά και λουκάνικα έω̋ 400ml.
Για υλικά χαµηλή̋ ρευστότητα̋.
Κωδικό̋
200280

(τεµ.)
10

EAN
8711595057622
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ΜΚ5-Η600 ΚΒ / Πιστόλι χειρό̋ για λουκάνικα
Πιστόλι για λουκάνικα κλειστού-βαρέο̋ τύπου.
Κύλινδρο̋ αλουµινίου.
Για φυσίγγια, χύµα υλικά και λουκάνικα έω̋ 600ml.
Αναλογία δύναµη̋ σκανδάλη̋18/1.
Για υλικά χαµηλή̋ ρευστότητα̋.
Κωδικό̋
202265

(τεµ.)
10

EAN
5205205116050

ΜΚ5-Η600 (COX) / Πιστόλι χειρό̋ για λουκάνικα
Πιστόλι για λουκάνικα κλειστού-βαρέο̋ τύπου.
Κύλινδρο̋ αλουµινίου.
Αναλογία δύναµη̋ σκανδάλη̋ 18/1.
Για φυσίγγια, χύµα υλικά και λουκάνικα έω̋ 600ml.
Για υλικά χαµηλή̋ ρευστότητα̋.

Κωδικό̋
200284

(τεµ.)
10

EAN
8711595014007

MK5-P310 (COX) / Πιστόλι αέρο̋ για λουκάνικα
Πνευµατικό πιστόλι για λουκάνικα, βαρέο̋ τύπου.
Κύλινδρο̋ αλουµινίου.
Για επαγγελµατική χρήση.
Ελαφρύ και µικρό για εύκολη πρόσβαση σε δύσκολα
σηµεία.
Πίεση 145kgf (1,4kΝ) στι̋ 6,8 ατµόσφαιρε̋.
Για φυσίγγια, χύµα υλικά και λουκάνικα έω̋ 400ml.
Κωδικό̋

(τεµ.)

200561

1

EAN
8711595013512

MK5-P600 (COX) / Πιστόλι αέρο̋ για λουκάνικα
Πνευµατικό πιστόλι για λουκάνικα, βαρέο̋ τύπου.
Κύλινδρο̋ αλουµινίου.
Πνευµατικό πιστόλι για επαγγελµατική χρήση.
Ελαφρύ και µικρό για εύκολη πρόσβαση σε δύσκολα
σηµεία.
Πίεση 145kgf (1,4kΝ) στι̋ 6,8 ατµόσφαιρε̋.
Για φυσίγγια, χύµα υλικά και λουκάνικα έω̋ 600ml.
Κωδικό̋
200560

72

(τεµ.)
10

EAN
8711595009522

