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ΠρωτοΠορία
Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης
συγκολλητικών υλικών, με κεντρικό 
επιχειρησιακό    ρόλο,    επικεντρώνεται  
στην εύρεση πρωτοποριακών και 
εξαιρετικά ποιοτικών προϊόντων, 
φιλικά στο περιβάλλον και στον 
άνθρωπο, με τα οποία εμπλουτίζεται 
η ήδη ευρύτατη γκάμα προϊόντων
συγκόλλησης, σφράγισης, μόνωσης 
και στεγανοποίησης.

Τα προϊόντα μας χωρίζονται σε 3 
κατηγορίες:
TURBO – Καταστήματα D.I.Y.
MERBENIT- Βιομηχανία
GOMASTIT- Κατασκευές

Ποίοτητα
Εκ πεποιθήσεως προσανατολισμέ-
νοι στην ποιότητα, λειτουργούμε 
με σύστημα ΙSO 9001: 2015. Η 
βαθιά αφοσίωση στην ποιότητα 
μας οδηγεί στην επιλογή των 
ποιοτικότερων προϊόντων που 
κυκλοφορούν στην παγκόσμια 
αγορά και στη συνεργασία με 
τις μεγαλύτερες εταιρείες του 
εξωτερικού.

ΕμΠίστοσύνη
Το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, 
στηρίζει καθημερινά οποιονδήποτε
από τους 6.000 πελάτες της 
Διαλυνάς Α.Ε. σε Ελλάδα και Κύπρο 
με τη λεπτομερή γνώση των δυνα-
τοτήτων κάθε προϊόντος.   
Το προσωπικό μας είναι εκπαιδευμένο 
στο να αντιλαμβάνεται γρήγορα το 
ζήτημα που αντιμετωπίζετε  και να 
προτείνει το βέλτιστο προϊόν για κάθε 
εφαρμογή, χωρίς κανένα συμβιβασμό 
στην ποιότητα και την εξυπηρέτηση.
Η εκπαίδευση του προσωπικού μας 
στην επίλυση κάθε είδους προβλήματος 
στεγανοποίησης, κόλλησης, μόνωσης 
ή σφράγισης, που αντιμετωπίζει ένας 

πελάτης είναι πρωταρχικής αξίας και 
σε αυτήν βασίζεται η εμπιστοσύνη 
των πελατών μας. Κάθε μέλος του 
20μελούς προσωπικού μας έχει 
θητεύσει στο Τμήμα Εξυπηρέτησης 
Πελατών προκειμένου να έχει μια 
σφαιρική εικόνα των προϊόντων και των 
πιθανών εφαρμογών τους.
Πέραν της βαθιάς τεχνογνωσίας, η 
εμπιστοσύνη των πελατών μας βασίζεται 
στην ταχύτατη εξυπηρέτησή τους, 
λόγω της μεγάλης παρακαταθήκης 
προϊόντων και παρελκομένων στις 
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας αλλά 
και του αξιόπιστου Τμήματος Διανομών 
που αναλαμβάνει τις πιο επείγουσες και 
δύσκολες αποστολές με επιτυχία.

H Eταιρεία
Η ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1958 με έδρα τη Νέα Ιωνία Αττικής. Όραμά 
μας είναι η αφοσίωση στην τελειότητα και στόχος μας για το μέλλον είναι η 
διάθεση πρωτοποριακών υψηλής τεχνολογίας πιστοποιημένων προϊόντων, με 
σκοπό να δίνουμε λύσεις σε προβλήματα συνδέσεων. Η εταιρεία βασίζει την 
καθημερινή της λειτουργία όσο και τον στρατηγικό της σχεδιασμό σε 3 αξίες:
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12 TURBO – FIX&GO
14 TURBO – FIX Fast
16 TURBO – FIX
18 TURBO – ALL SEAL
20 TURBO – MS
22 TURBO – CLEAR
24 TURBO – FIX extra flex
26 TURBO – SEAL
28 TURBO – POOL & BATH
30 TURBO – MONT
31 TURBO – POLISH
32 TURBO – SILICON
33 TURBO – ACRYLIC
34 TURBO – ΚΟΛΛΑ CA
36 TURBO – ΚΟΛΛΑ GEL CA
38 TURBO – TWIN
39 TURBO –  ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ
40 TURBO – TAPE
41 TURBO – KITT
42 TURBO – EPOXY 5'
43 TURBO – EPOXY METAΛΛΟΥ
44 TURBO – SPRAY
45 TURBO – MASTER LOK
46 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΛΛΑ SCHWANHEIMER CA
47 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΛΛΑ SCHWANHEIMER GEL CA
48 ΚΟΛΛΑ SUPER FAST CA
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ΕΦαρμοΓΕσ
Κατάλληλο για γρήγορες συγκολλήσεις με μόνιμη 
ελαστικότητα σε τομείς κατασκευών της βιομηχανίας 
του χάλυβα, μετάλλων, αλουμινίου, ξύλου, laminate, 
φελλού, πλαστικών, σκυροδέματος, πέτρας, γύψου 
και κεραμικών, σε επενδύσεις ξύλου, ξηράς δόμησης, 
πλίνθους, διακοσμητικά πάνελ, μονωτικές και 
ακουστικές πλάκες, διακοσμητικά γείσα, επενδύσεις 
τοίχων, πλατύσκαλα, μονωτικά υλικά, πολυστερίνες, 
πλακάκια, φυσικές πέτρες, παράθυρα και περβάζια, είδη 
υγιεινής, αξεσουάρ μπάνιου, καθρέπτες, συσκευές και 
μηχανές, ηλεκτρική τεχνολογία, μηχανές εξαερισμού και 
κλιματισμού, αμαξώματα, αυτοκίνητα, βαγόνια, κοντέινερ 
και πολλά άλλα. Το TURBO - FIX & GO είναι κατάλληλο 
για κάθε συγκόλληση. 
Γενικά, τα συγκολλημένα στοιχεία δεν χρειάζονται 
καμία υποστήριξη μετά από την εφαρμογή της κόλλας. 
Προσκολλάται και στηρίζει αμέσως!

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη, 
λιπαρά στοιχεία και παλιές κόλλες. 
Το TURBO - FIX & GO εφαρμόζεται σε πάρα πολλές 
επιφάνειες χωρίς ενισχυτικό συγκόλλησης (primer). 
Ωστόσο, όπου απαιτείται, συνιστάται η χρήση ενισχυτικού 
συγκόλλησης. Η σωστή διαστασιολόγηση των αρμών 
(αρθρώσεων) είναι αναγκαία για μία άριστη σφράγιση.
Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το σωληνάριο, 
βιδώνετε το ακροφύσιο και απλώνετε το υλικό σε 
γραμμές, με την χρήση πιστολιού ή με σπάτουλα, 
ομοιόμορφα στις προς συγκόλληση επιφάνειες. Το 
πάχος του υλικού εξαρτάται από την επιφάνεια των 
υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν. Προσαρμόζετε 
τη σύνδεση μέσα σε 8 λεπτά το αργότερο. Οι επιφάνειες 
πρέπει να παραμείνουν σταθερές για 24 ώρες. 

Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται και 
φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.
To TURBO - FIX & GO είναι βαφόμενο με χρώματα 
βάσεως νερού. Λόγω της ποικιλίας διαθέσιμων 
βερνικιών και χρωμάτων στην αγορά, προτείνεται μία 
προκαταρκτική δοκιμή σε κάθε περίπτωση.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι. 

Πολύ ισχυρό συγκολλητικό, με άμεση αρχική συγκράτηση, νέας τεχνολογίας 
MS, μεγάλης αντοχής και μόνιμα ελαστικό. Ενός συστατικού με βάση 
SMP - Υβριδικό Πολυμερές. Είναι ουδέτερου πολυμερισμού, άοσμο, χωρίς 
διαλύτες σιλικόνες και ισοκυανίτες. Φιλικό στο περιβάλλον. 

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) μετά από 3 μήνες 
σε +23°C / 50% υγρασία
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Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και 
+23°C (DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 3 μήνες 
σε +23°C / 50% υγρασία

≥ 2.2 N/mm² 

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 3 μήνες σε +23°C / 50% υγρασία

≥ 200 % 

Αντοχή στον εφελκυσμό (DIN 53504 S2)  με  
αποθήκευση για 3 μήνες σε +23°C / 50% υγρασία

≥ 3.2 N/mm² 

Στερεότητα Παστοειδές, με καλή σταθερότητα 

Χρόνος επεξεργασίας σε +230°C/ 50% υγρασία Μax. 8 λεπτά 

Τελική σκλήρυνση σε +23°C / 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες≥ 3.0 mm 
Μετά από 48 ώρες≥ 4.5 mm

Πυκνότητα σε +23°C / 50% υγρασία 1.41 ± 0.05 g/cm³ 

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση 
(DIN EN ISO 10563)

≤ 10 % 

Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40°C έως +90°C Για max. 10 λεπτά έως +200°C  

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +40°C 

Χρώματα Λευκό, γκρι

Συσκευασία Φύσιγγα 290 ml σε κουτιά 24 τμχ. 

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 15 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής σε κλειστή 
συσκευασία

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ/
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

98454 6/12/24 290 ■ Λευκό

98457 6/12/24 290 ■ Γκρι
*Διατίθεται σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας

ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ 
ΑΜΕΣΩΣ 

400g
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ΕΦαρμοΓΕσ
Κατάλληλο για μόνιμα ελαστικές και γρήγορες 
συγκολλήσεις σε τομείς κατασκευών της βιομηχανίας 
του χάλυβα, μετάλλων, αλουμινίου, ξύλου, laminate, 
φελλού, πλαστικών, σκυροδέματος, πέτρας, γύψου 
και κεραμικών, σε επενδύσεις ξύλου, ξηράς δόμησης, 
πλίνθους, διακοσμητικά πάνελ, μονωτικές και 
ακουστικές πλάκες, διακοσμητικά γείσα, επενδύσεις 
τοίχων, πλατύσκαλα, μονωτικά υλικά, πολυστερίνες, 
πλακάκια, φυσικές πέτρες, παράθυρα και περβάζια, 
συσκευές και μηχανές, ηλεκτρική τεχνολογία, μηχανές 
εξαερισμού και κλιματισμού, αμαξώματα, αυτοκίνητα, 
βαγόνια, κοντέινερ και πολλά άλλα. Ιδανικό για χρήση 
στους τομείς Υαλουργίας και Καθρεπτοποιίας, καθώς δε 
χαλάει την επαργύρωση στους καθρέπτες.
Το TURBO - FIX FAST είναι κατάλληλο για κάθε 
συγκόλληση. 
Γενικά, τα συγκολλημένα στοιχεία δεν χρειάζονται 
καμία υποστήριξη μετά από την εφαρμογή της κόλλας. 
Προσκολλάται και στηρίζει αμέσως! 

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη, 
λιπαρά στοιχεία και παλιές κόλλες. 
Το TURBO - FIX FAST εφαρμόζεται σε πάρα πολλές 
επιφάνειες χωρίς ενισχυτικό συγκόλλησης (primer). 
Ωστόσο, όπου απαιτείται, συνιστάται η χρήση ενισχυτικού 
συγκόλλησης. Η σωστή διαστασιολόγηση των αρμών 
(αρθρώσεων) είναι αναγκαία για μία άριστη σφράγιση.
Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το σωληνάριο, 
βιδώνετε το ακροφύσιο και απλώνετε το υλικό σε 
γραμμές, με την χρήση πιστολιού ή με σπάτουλα, 
ομοιόμορφα στις προς συγκόλληση επιφάνειες. 
Το πάχος του υλικού εξαρτάται από την επιφάνεια των 
υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν. Προσαρμόζετε 

τη σύνδεση μέσα σε 10 λεπτά το αργότερο. 
Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν ακούνητες 
για 24 ώρες. 
Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται και 
φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.
To TURBO - FIX FAST είναι βαφόμενο. Λόγω της 
ποικιλίας διαθέσιμων βερνικιών και χρωμάτων στην 
αγορά, προτείνεται μία προκαταρκτική δοκιμή σε κάθε 
περίπτωση.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να 
καθαριστεί - νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το 
αφαιρείτε με σπάτουλα ή μαχαίρι. 

Ισχυρό συγκολλητικό ταχείας ωρίμανσης, νέας τεχνολογίας MS υψηλής 
αντοχής, μόνιμα ελαστικό. Ενός συστατικού με βάση SMP - Υβριδικό 
Πολυμερές. Κατάλληλο και εγκεκριμένο με πιστοποιητικό ISEGA για 
εφαρμογές σε χώρους προετοιμασίας τροφίμων. Άοσμο, χωρίς διαλύτες, 
σιλικόνες και ισοκυανίτες. Φιλικό στο περιβάλλον.

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) μετά από 3 μήνες 
αποθήκευσης σε +23°C / 50% υγρασία
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Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και +23°C 
(DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 3 μήνες 
σε +23°C / 50% υγρασία

≥ 1.8 N/mm² 

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 3 μήνες σε +23°C / 50% υγρασία

≥ 225 % 

Αντοχή στον εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση 
για 3 μήνες σε +23°C / 50% υγρασία

≥ 2.9 N/mm² 

Στερεότητα Παστοειδές, με καλή σταθερότητα 

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C/ 50% υγρασία Μax. 5 λεπτά 

Τελική σκλήρυνση σε +23°C / 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες ≥ 2.5 mm 
Μετά από 48 ώρες ≥ 3.5 mm 

Πυκνότητα σε +23°C / 50% υγρασία 1.49 ± 0.05 g/cm³ 

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση 
(DIN EN ISO 10563)

≤ 4 % 

Αντοχή σε θερμοκρασίες Από -40°C έως +90°C

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +40°C 

Χρώμα Λευκό (Διαθεσιμότητα άλλων 
χρωμάτων κατόπιν αιτήματος)

Συσκευασία Φύσιγγα 290 ml σε κουτιά 12 τμχ. 

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 15 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής σε κλειστή 
συσκευασία

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ/
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

98450 6/12/24 290 ■ Λευκό
*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας

Fast
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ΕΦαρμοΓΕσ
Κατάλληλο για μόνιμα ελαστικές συγκολλήσεις σε 
βιομηχανικές εφαρμογές, βιομηχανίες σιδήρου, χάλυβα, 
μετάλλων, αλουμινίου, ξύλου, αυτοκινητοβιομηχανία, 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, laminate, σοβατεπί, 
φελλού, πλαστικών, σκυροδέματος, πέτρας, γύψου, 
κεραμικών, καθρεπτών, θερμομονωτικές και 
ηχομονωτικές πλάκες, επενδύσεις τοίχων, πάνελ, 
μάρμαρα, μονωτικά υλικά, πολυστερίνες (EPS/XPS), 
πλακάκια, φυσικές πέτρες, παράθυρα, περβάζια, είδη 
υγιεινής, αξεσουάρ μπάνιου, μηχανές εξαερισμού και 
κλιματισμού, βαγονιών, κοντέινερ κ.άλ.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη, 
λιπαρά στοιχεία και παλιές κόλλες. 
Το TURBO - FIX εφαρμόζεται σε πάρα πολλές 
επιφάνειες χωρίς ενισχυτικό συγκόλλησης (primer). 
Ωστόσο, όπου απαιτείται, συνιστάται η χρήση ενισχυτικού 
συγκόλλησης. Η σωστή διαστασιολόγηση των αρμών 
(αρθρώσεων) είναι αναγκαία για μία άριστη σφράγιση. 
Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το σωληνάριο, 
βιδώνετε το ακροφύσιο και απλώνετε το υλικό σε 
γραμμές, με την χρήση πιστολιού ή με σπάτουλα, 
ομοιόμορφα στις προς συγκόλληση επιφάνειες. Το 
πάχος του υλικού εξαρτάται από την επιφάνεια των 
υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν. Προσαρμόζετε 
τη σύνδεση μέσα σε 10 λεπτά το αργότερο. Οι 
επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν σταθερές για 24 
ώρες. Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται 
και φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH. Το TURBO - 
FIX είναι βαφόμενο ακόμα και νωπό με χρώματα βάσεως 
νερού. Λόγω της ποικιλίας διαθέσιμων βερνικιών και 
χρωμάτων στην αγορά, προτείνεται μία προκαταρκτική 
δοκιμή σε κάθε περίπτωση.  

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι. 

Πανίσχυρο συγκολλητικό/σφραγιστικό, νέας τεχνολογίας MS, υψηλής 
αντοχής, μόνιμα ελαστικό ενός συστατικού με βάση SMP - Υβριδικό 
Πολυμερές. Κατάλληλο και εγκεκριμένο με πιστοποιητικό ISEGA για 
εφαρμογές σε χώρους προετοιμασίας τροφίμων. Άοσμο, χωρίς διαλύτες, 
σιλικόνες και ισοκυανίτες. Φιλικό στο περιβάλλον.

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) μετά από 3 μήνες 
αποθήκευσης σε +23°C / 50% υγρασία

Χρωματιστή 60 
Διαφανής 42 

Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και +230C 
(DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 3 μήνες 
σε +23°C / 50% υγρασία

Χρωματιστή ≥ 2.3 N/mm² 
Διαφανής    ≥ 1.4 N/mm²          

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 3 μήνες σε +23°C / 50% υγρασία

Χρωματιστή ≥ 250% 
Διαφανής    ≥ 225%

Αντοχή στον εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση 
για 3 μήνες σε +23°C / 50% υγρασία

Χρωματιστή ≥ 3.3 N/mm² 
Διαφανής    ≥ 2.8 N/mm²          

Συνοχή Χρωματιστή σταθερή 
Διαφανής σταθερή 

Στερεότητα Παστοειδές, με καλή σταθερότητα 

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C / 50% υγρασία Χρωματιστή max. 10 λεπτά 
Διαφανής    max. 6 λεπτά 

Τελική σκλήρυνση σε +23°C / 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες ≥ 2.0 mm 
Μετά από 48 ώρες ≥3.0 mm

Πυκνότητα σε +23°C / 50% υγρασία Χρωματιστή 1.54 ± 0.05 g/cm³ 
Διαφανής   1.08 ± 0.05 g/cm³

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση 
(DIN EN ISO 10563)

Χρωματιστή ≤ 8% 
Διαφανής    ≤ 4%

Αντοχή σε θερμοκρασίες Χρωματιστή -40°C έως +90°C 
Διαφανής    -40°C έως +80°C

Θερμοκρασία εφαρμογής Aπό +5°C έως +40°C

Χρώματα Λευκό, διάφανο, γκρι, μαύρο, καφέ

Συσκευασία Σωληνάριο 80 ml, Φύσιγγα 290 ml 
ή σαλάμι 600 ml σε κουτιά 12 τμχ. 

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης Από την ημερομηνία παραγωγής 
Χρωματιστή 18 μήνες 
Διαφανής 12 μήνες 

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ/ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

98444 6/12 290 ■ Λευκό

98445 6/12 290 ■ Διαφανές

98446 6/12 290 ■ Μαύρο

98447 6/12 290 ■ Γκρι

98448 6/12 290 ■ Καφέ

98484 12 600 ■ Λευκό

98486 12 600 ■ Μαύρο

98434 8/15 BLISTER 80 ■ Λευκό

98435 8/15 BLISTER 80 ■ Διαφανές

98436 8/15 BLISTER 80 ■ Μαύρο

98424 24 80 ■ Λευκό

98425 24 80 ■ Διαφανές

98426 24 80 ■ Μαύρο

*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας
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ΕΦαρμοΓΕσ
Το TURBO ALL-SEAL είναι κατάλληλο για αρμούς 
σύνδεσης και κίνησης όλων των ειδών, σε σαλόνι, 
κουζίνα, δάπεδο, μπάνια και είδη υγιεινής, καθρέφτες, 
κτιριακές κατασκευές, προσόψεις, παράθυρα και 
πόρτες, στη βιομηχανία και εργοστασιακές κατασκευές. 
Κατάλληλο για ναυπηγικές χρήσεις. Ιδιαίτερα κατάλληλο 
για τοιχοποιία, μπετόν, τεχνητές και φυσικές πέτρες, 
ξύλα, φελλό, κεραμικά, πλαστικά (PVC, ακρυλικά, ABS), 
μέταλλα (χάλυβα, αλουμίνιο, ορείχαλκο), γυαλί, καθώς 
και ανοδιωμένες, γαλβανισμένες, καλυμμένες με 
πούδρα ηλεκτροστατικής βαφής, ψυχρές και θερμικά 
επικαλυμμένες επιφάνειες.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Η προκαταρκτική δοκιμή των υλικών σφράγισης και 
η κατάλληλη προεργασία είναι απαραίτητες για μια 
επιτυχημένη πρόσφυση/σφράγιση. Για την ενίσχυση της 
πρόσφυσης, πρέπει τα υποστρώματα να είναι καθαρά, 
χωρίς λιπαρά στοιχεία, σκόνη και παλιές κόλλες ή 
σφραγιστικά και με τέλεια δομή.
Τα προς σφράγιση στοιχεία πρέπει να 
συναρμολογούνται αμέσως, δηλαδή πριν από τον 
σχηματισμό μεμβράνης, και - αν είναι απαραίτητο - να 
σταθεροποιηθούν.
Το TURBO ALL-SEAL εφαρμόζεται σε πάρα πολλές 
επιφάνειες χωρίς ενισχυτικό συγκόλλησης (primer). 
Ωστόσο, όπου απαιτείται, συνιστάται η χρήση 
ενισχυτικού συγκόλλησης. Η σωστή διαστασιολόγηση 
των αρμών (αρθρώσεων) είναι αναγκαία για μία άριστη 
σφράγιση.
Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το σωληνάριο, 
βιδώνετε το ακροφύσιο και απλώνετε το υλικό σε 
γραμμές, με την χρήση πιστολιού ή με σπάτουλα, 
ομοιόμορφα στις προς συγκόλληση επιφάνειες. Το 

πάχος του υλικού εξαρτάται από την επιφάνεια των 
υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν. Προσαρμόζετε 
τη σύνδεση μέσα σε 30 λεπτά το αργότερο. 
Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν σταθερές για 24 
ώρες. Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται 
και φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι. 

Το απόλυτο σφραγιστικό με μόνιμη ελαστικότητα 600% και δυνατότητα 
σφράγισης οριζόντιου και κάθετου αρμού ως 50mm. Νέας τεχνολογίας MS. 
Πρόσφυση σε όλα σχεδόν τα υλικά, ακόμα και χωρίς primer. Μεγάλη αντοχή 
στη UV ακτινοβολία. Κατάλληλο και εγεκριμένο με πιστοποιητικό ISEGA για 
εφαρμογές σε χώρους προετοιμασίας τροφίμων. Πληροί τις προδιαγραφές και 
τις απαιτήσεις IMO. Φιλικό στο περιβάλλον. 

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) μετά από 3 
εβδομάδες αποθήκευσης σε +23°C/ 50% υγρασία

32

Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και +23°C 
(DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 7 ημέρες σε 
+23°C / 50% υγρασία

Περίπου 0,6 N/mm²

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου 600%

Ελαστική ανάκτηση επιμήκυνσης 60% (DIN EN ISO 7389) ≥ 60%

Αντοχή σε εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση 
για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

≥ 1.6 N/mm² 

Κινητική δυνατότητα 20% 

Συνοχή (DIN EN ISO 7390) ≤ 3 mm

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C / 50% υγρασία max. 30 λεπτά

Τελική σκλήρυνση σε +23°C / 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες ≥ 2.5 mm 
Μετά από 48 ώρες ≥ 3.5 mm 

Πυκνότητα 1.48 ± 0.05 g/cm³ 

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση 
(DIN EN ISO 10563)

≤ 3% 

Αντοχή σε θερμοκρασίες Από -40 °C έως +90°C      

Θερμοκρασία εφαρμογής Aπό +5°C έως +40°C 

Συσκευασία Φύσιγγα 290ml ή 310ml και σαλάμι 
600ml σε κουτιά 12 τμχ. 

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 15 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής σε κλειστή 
συσκευασία

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

98105 6/12 290 ■ SEMITRANSPARENT**

98104 6/12 290  SIGNAL WHITE        RAL 9003

98103 6/12 310 ■ PURE WHITE           RAL 9010 

98109 6/12 290 ■ LIGHT GREY            RAL 7035

98110 6/12 310 ■ AGATE GREY          RAL 7038

98111 6/12 290 ■ TRAFFICE GREY A    RAL 7042

98107 6/12 290 ■ SIGNAL GREY          RAL 7004

98112 6/12 310 ■ ANTHRACITE GREY RAL 7016

98106 6/12 290 ■ GRAPHITE BLACK   RAL 9011

98102 6/12 290 ■ LIGHT IVORY           RAL 1015

98100 6/12 290 ■ BEIGE                      RAL 1001

98101 6/12 310 ■ BROWN BEIGE         RAL 1011

98108 6/12 310 ■ TERRA BROWN       RAL 8028

98124 12 600  SIGNAL WHITE         RAL 9003

98127 12 600 ■ SIGNAL GREY          RAL 7004

98120 12 600 ■ BEIGE                      RAL 1001

98126 12 600 ■ GRAPHITE BLACK    RAL 9011
*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας
** Τα τεχνικά χαρακτηριστικά διαφέρουν

Διαθέσιμο σε 12 αποχρώσεις και σε ημιδιάφανο
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ΕΦαρμοΓΕσ 
Το TURBO - MS είναι κατάλληλο για μόνιμα ελαστικές 
στεγανοποιήσεις και συγκολλήσεις σε βιομηχανικές 
εφαρμογές, βιομηχανίες σιδήρου, χάλυβα, 
μετάλλων, αλουμινίου, ξύλου, αυτοκινητοβιομηχανία, 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,  laminate, σοβατεπί, 
φελλό, πλαστικά, σκυρόδεμα, πέτρα, γύψο, κεραμικά, 
καθρέπτες, διακοσμητικά πάνελ, θερμομονωτικές 
και ηχομονωτικές πλάκες, επενδύσεις τοίχων, 
μάρμαρα, μονωτικά υλικά, πολυστερίνες, πλακάκια, 
φυσικές πέτρες, παράθυρα, περβάζια, είδη υγιεινής, 
αξεσουάρ μπάνιου, μηχανές εξαερισμού και 
κλιματισμού, βαγόνια, κοντέινερ κ.άλ. 

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη, 
λιπαρά στοιχεία και παλιές κόλλες. 
Το TURBO - MS εφαρμόζεται σε πάρα πολλές 
επιφάνειες χωρίς ενισχυτικό συγκόλλησης (primer). 
Ωστόσο, όπου απαιτείται, συνιστάται η χρήση 
ενισχυτικού συγκόλλησης. Η σωστή διαστασιολόγηση 
των αρμών (αρθρώσεων) είναι αναγκαία για μία 
άριστη σφράγιση.
Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το σωληνάριο, 
βιδώνετε το ακροφύσιο και απλώνετε το υλικό σε 
γραμμές, με την χρήση πιστολιού ή με σπάτουλα, 
ομοιόμορφα στις προς συγκόλληση επιφάνειες. 
Το πάχος του υλικού εξαρτάται από την επιφάνεια 
των υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν. 
Προσαρμόζετε τη σύνδεση μέσα σε 5 ή 30 λεπτά το 
αργότερο (αναλόγως χρώματος). 
Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν σταθερές 
για 24 ώρες. 
Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται και 
φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.

Το TURBO - MS είναι βαφόμενο με χρώματα βάσεως 
νερού. Λόγω της ποικιλίας διαθέσιμων βερνικιών και 
χρωμάτων στην αγορά, προτείνεται μία προκαταρκτική 
δοκιμή σε κάθε περίπτωση.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι. 

Μόνιμα ελαστικό (300% χρωματιστά, 250% διαφανές) σφραγιστικό/
συγκολλητικό υλικό ενός συστατικού, νέας τεχνολογίας MS με βάση 
SMP - Yβριδικό Πολυμερές. Πληροί τις προδιαγραφές ISEGA. 
Άοσμο, χωρίς διαλύτες, σιλικόνες και ισοκυανίτες. Φιλικό στο περιβάλλον. 

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) μετά από 3 μήνες 
αποθήκευσης σε +23°C / 50% υγρασία

Χρωματιστή 40 
Διαφανής    36

Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και +23°C 
(DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 3 μήνες 
σε +23°C / 50% υγρασία

Χρωματιστή ≤ 1.2 N/mm² 
Διαφανής   ≤ 1.2 N/ mm²

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 3 μήνες σε +2°C / 50% υγρασία

Χρωματιστή ≥ 300% 
Διαφανής    ≥ 250% 

Αντοχή στον εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση 
για 3 μήνες σε +23°C / 50% υγρασία

Χρωματιστή ≥ 2.1 N/mm² 
Διαφανής    ≥ 2.4 N/mm²          

Κινητική δυνατότητα Χρωματιστή < 20% 

Συνοχή (DIN EN ISO 7390) Χρωματιστή ≤ 3 mm σταθερή
Διαφανής    ≤ 3 mm σταθερή 

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C / 50% υγρασία Χρωματιστή max. 20 λεπτά 
Διαφανής max. 5 λεπτά 

Τελική σκλήρυνση σε +23°C / 50% υγρασία Μετά από 48 ώρες Χρωματιστή 
≥ 3.5 mm - Διαφανής ≥ 3.0 mm

Πυκνότητα σε +23°C / 50% υγρασία Χρωματιστή 1.54 ± 0.05 g/cm³ 
Διαφανής    1.08 ± 0.05 g/cm³

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση 
(DIN EN ISO 10563)

Xρωματιστή ≤ 3 % 
Διαφανής    ≤ 4 %

Αντοχή σε θερμοκρασίες Χρωματιστή -40°C έως +90°C 
Διαφανής    -40°C έως +80°C     

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +40°C 

Χρώματα Λευκό, διάφανο, γκρι, μαύρο, 
κεραμιδί 

Συσκευασία Φύσιγγα 290 ml ή σαλάμι 600 ml 
σε κουτιά 12 τμχ. 

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 18 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον

-MS

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ / 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

98404 6/12 290 ■ Λευκό

98405 6/12 290 ■ Διαφανές

98406 6/12 290 ■ Μαύρο

98407 6/12 290 ■ Γκρι

98408 6/12 290 ■ Καφέ (Κεραμιδί)

984104 12 600 ■ Λευκό

984105 12 600 ■ Διαφανές
*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας
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ΕΦαρμοΓΕσ
Το TURBO - CLEAR είναι κατάλληλο για μόνιμα 
ελαστικές στεγανοποιήσεις και συγκολλήσεις σε 
βιομηχανικές εφαρμογές, βιομηχανίες σιδήρου, 
χάλυβα, μετάλλων, αλουμινίου και ξύλου, 
στην αυτοκινητοβιομηχανία, ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις,  επενδύσεις laminate, σοβατεπί, 
φελλού, πλαστικών, σκυροδέματος, πέτρας, γύψου, 
κεραμικών, καθρεπτών, σε θερμομονωτικές και 
ηχομονωτικές πλάκες, επενδύσεις τοίχων, πάνελ, 
μάρμαρα, μονωτικά υλικά, πολυστερίνες, πλακάκια, 
φυσικές πέτρες, παράθυρα, περβάζια, είδη υγιεινής, 
αξεσουάρ μπάνιου, μηχανές εξαερισμού και 
κλιματισμού, βαγονιών, κοντέινερ κ.άλ. 

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη, 
λιπαρά στοιχεία και παλιές κόλλες. 
Το TURBO - CLEAR εφαρμόζεται σε πάρα πολλές 
επιφάνειες χωρίς ενισχυτικό συγκόλλησης (primer). 
Ωστόσο, όπου απαιτείται, συνιστάται η χρήση 
ενισχυτικού συγκόλλησης. Η σωστή διαστασιολόγηση 
των αρμών (αρθρώσεων) είναι αναγκαία για μία 
άριστη σφράγιση.
Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το σωληνάριο, 
βιδώνετε το ακροφύσιο και απλώνετε το υλικό σε 
γραμμές, με την χρήση πιστολιού ή με σπάτουλα, 
ομοιόμορφα στις προς συγκόλληση επιφάνειες. 
Το πάχος του υλικού εξαρτάται από την επιφάνεια 
των υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν. 
Προσαρμόζετε τη σύνδεση μέσα σε 3 λεπτά το 
αργότερο. Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν 
ακούνητες για 24 ώρες. 
Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται και 
φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.

To TURBO - CLEAR είναι βαφόμενο με χρώματα 
βάσεως νερού. Λόγω της ποικιλίας διαθέσιμων 
βερνικιών και χρωμάτων στην αγορά, προτείνεται μία 
προκαταρκτική δοκιμή σε κάθε περίπτωση.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι. 

Μόνιμα ελαστικό(300%) σφραγιστικό/συγκολλητικό, νέας τεχνολογίας MS. 
Πληροί τις προδιαγραφές ISEGA. Ενός συστατικού με βάση SMP - Υβριδικό 
Πολυμερές. Είναι ουδέτερου πολυμερισμού, άοσμο, χωρίς διαλύτες, 
σιλικόνες και ισοκυανίτες. Φιλικό στο περιβάλλον. 

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) μετά από 7 
ημέρες αποθήκευσης σε +230°C / 50% υγρασία
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Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και +23°C 
(DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 7 ημέρες 
σε +23°C / 50% υγρασία

≤ 0.8 N/mm²

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία ≥ 300 % 

Αντοχή στον εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση 
για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

≥ 2.5 N/mm²          

Συνοχή Σταθερή 

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C / 50% υγρασία max. 3 λεπτά 

Τελική σκλήρυνση σε +23°C / 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες: ≥ 2.0 mm 
Μετά από 48 ώρες: ≥ 3.0 mm

Πυκνότητα σε +23°C / 50% υγρασία 1.05 ± 0.05 g/cm³

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση 
(DIN EN ISO 10563)

≤ 4%

Αντοχή σε θερμοκρασίες Από - 40°C έως +80°C     

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +40°C 

Χρώματα Διάφανο 

Συσκευασία Φύσιγγα 290 ml  σε κουτιά 12 τμχ. 

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 18 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής 

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον

- CLEAR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ / 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

98495 6/12 290 ■ Διαφανές
*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας
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ΕΦαρμοΓΕσ
Κατάλληλο για μόνιμα ελαστικές σφραγίσεις, 
στεγανοποιήσεις, μονώσεις, συναρμολογήσεις 
και κολλήσεις σε: Οικοδομικές εργασίες, αρμούς 
διαστολής τοίχων, υπέργειων δομήσεων εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων, επενδύσεις, αίθρια, είδη υγιεινής, 
διακοσμήσεις, αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, 
υδραυλικές κατασκευές κ.άλ.
Για μόνιμα ελαστικές στεγανοποιήσεις σε βιομηχανικές 
εφαρμογές σιδήρου, χάλυβα, μετάλλων, αλουμινίου, 
ξύλου, laminate, σοβατεπί, φελλού, πλαστικών, 
σκυροδέματος, πέτρας, γύψου, κεραμικών, καθρεπτών. 
Στην αυτοκινητοβιομηχανία, ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις, ξύλινες επενδύσεις. 
Το ΤURBO - FIX extra flex είναι κατάλληλο για 
περιπτώσεις όπου, μετά από την εφαρμογή του 
προϊόντος, απαιτείται βαφή. 

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη, 
λιπαρά στοιχεία και παλιές κόλλες. 
Το ΤURBO - FIX extra flex εφαρμόζεται σε πάρα πολλές 
επιφάνειες χωρίς ενισχυτικό συγκόλλησης (primer). 
Ωστόσο, όπου απαιτείται, συνιστάται η χρήση ενισχυτικού 
συγκόλλησης. Η σωστή διαστασιολόγηση των αρμών 
(αρθρώσεων) είναι αναγκαία για μία άριστη σφράγιση. 
Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το σωληνάριο, 
βιδώνετε το ακροφύσιο και απλώνετε το υλικό σε 
γραμμές, με την χρήση πιστολιού ή με σπάτουλα, 
ομοιόμορφα στις προς συγκόλληση επιφάνειες. 
Το πάχος του υλικού εξαρτάται από την επιφάνεια των 
υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν. 
Προσαρμόζετε τη σύνδεση μέσα σε 30 λεπτά το 
αργότερο. Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν 
σταθερές για 24 ώρες. 

Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται και 
φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.
To ΤURBO - FIX extra flex είναι βαφόμενο με χρώματα 
βάσεως νερού. Λόγω της ποικιλίας διαθέσιμων 
βερνικιών και χρωμάτων στην αγορά, προτείνεται μία 
προκαταρκτική δοκιμή σε κάθε περίπτωση.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι. 

Μόνιμα ελαστικό (500%), σφραγιστικό νέας τεχνολογίας MS. Με 
δυνατότητα σφράγισης οριζόντιου και καθέτου αρμού ως 40mm. Υλικό ενός 
συστατικού με βάση SMP - Yβριδικό Πολυμερές. Πληροί τις προδιαγραφές 
ISEGA. Χωρίς διαλύτες, σιλικόνες και ισοκυανίτες. Φιλικό στο περιβάλλον.

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) μετά από 7 
ημέρες αποθήκευσης σε +23°C / 50% υγρασία
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Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και +23°C 
(DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 7 ημέρες σε 
+23°C / 50% υγρασία

≤ 0.5 N/mm²

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

≥ 500 %

Ελαστική ανάκτηση επιμήκυνσης 60% (DIN EN ISO 7389) >70%

Αντοχή σε εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση 
για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

≥ 0.7 N/mm²

Κινητική δυνατότητα 25% 

Συνοχή (DIN EN ISO 7390) ≤ 3 mm

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C / 50% υγρασία Μax. 30 λεπτά

Τελική σκλήρυνση σε +23°C / 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες ≥ 2.0 mm 
Μετά από 48 ώρες ≥ 3.0 mm 

Πυκνότητα σε +23°C / 50% υγρασία 1.53 ± 0.05 g/cm3

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση 
(DIN EN ISO 10563)

≤ 3%

Αντοχή σε θερμοκρασίες Από -40°C έως +90°C

Θερμοκρασία εφαρμογής: Από  +5°C έως +40°C

Θερμοκρασία υποστρώματος: Από  +5°C έως +40°C

Χρώματα Λευκό, γκρι 

Συσκευασία Φύσιγγα 290 ml ή σαλάμι 600 ml 
σε κουτιά 12 τμχ.

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 18 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον

-FIX
extra flex

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

98464 6/12 290 ■ Λευκό

98467 6/12 290 ■ Γκρι

98474 12 600 ■ Λευκό

98477 12 600 ■ Γκρι
*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας
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ΕΦαρμοΓΕσ 
To TURBO - SEAL είναι κατάλληλο για σφράγιση 
σε τριχοειδείς αρμούς, ρηγματώσεις, ραγίσματα & 
κενά έως 40mm, πλήρωση τοπικών διαχωριστικών 
σε πλαίσια για πόρτες και παράθυρα, πλήρωση 
ρωγμών και οπών σε τοίχους, σύνδεση στεγανωτικού 
και μονωτικού υλικού, σύνδεση και στεγάνωση 
τοπικών διαχωριστικών σε υπόστρωμα δαπέδου, 
εύκολη σφράγιση ή σύνδεση στο εσωτερικό των 
οργάνων αυτοκινήτων, εξισορρόπηση στοιχείων 
δόνησης (περιοχή αερισμού, σώμα αυτοκινήτων 
κ.άλ.), εξοικονόμηση βάρους (λόγω της χαμηλής 
πυκνότητας), ακουστικό διάφραγμα εσωτερικού 
χώρου και ταυτόχρονα μόνωση θερμότητας και 
ψυχρότητας.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη, 
λιπαρά στοιχεία και παλιά σφραγιστικά. 
Το TURBO - SEAL εφαρμόζεται σε πάρα πολλές 
επιφάνειες χωρίς ενισχυτικό συγκόλλησης (primer). 
Ωστόσο, όπου απαιτείται, συνιστάται η χρήση 
ενισχυτικού συγκόλλησης. 
Εφαρμόζεται με σπάτουλα, Έτσι, μπορούν εύκολα να 
σφραγιστούν ακόμα και κοίλοι χώροι.
Η σωστή διαστασιολόγηση των αρμών (αρθρώσεων) 
είναι αναγκαία για μία άριστη σφράγιση.
Το πάχος του υλικού εξαρτάται από την επιφάνεια 
των υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν. 
Προσαρμόζετε τη σύνδεση μέσα σε 5 λεπτά το 
αργότερο. Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν 
σταθερές για 24 ώρες. 
Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται και 
φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι. 

Ελαφροβαρής επισκευαστικός στόκος για τριχοειδείς αρμούς, ρηγματώσεις 
και κενά ως 40mm. Υλικό ενός συστατικού, στόκος νέας τεχνολογίας MS 
με βάση SMP - Yβριδικό Πολυμερές. Τρίβεται και βάφεται ακόμα και νωπό. 
Είναι ουδέτερου πολυμερισμού, άοσμο, χωρίς διαλύτες, σιλικόνες και 
ισοκυανίτες. Φιλικό στο περιβάλλον. 

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore - A (DIN 53505) μετά από 3 
εβδομάδες αποθήκευσης σε +23°C / 50% υγρασία
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Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και +23°C 
(DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 7 ημέρες 
σε +23°C / 50% υγρασία

≤ 1.0 N/mm²

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

≥ 100 %

Αντοχή σε εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση 
για 7 ημέρες σε +23°C/ 50% υγρασία

≥ 1.0 N/mm² 

Συνοχή (DIN EN ISO 7390) Σταθερό

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C / 50% υγρασία Μax. 5 λεπτά

Τελική σκλήρυνση σε +23°C / 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες ≥ 3.5 mm 
Μετά από 48 ώρες ≥ 5.5 mm 

Πυκνότητα σε +23°C / 50% υγρασία 0.38 ± 0.05 g/cm³ 

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση 
(DIN EN ISO 10563)

≤ 2% 

Αντοχή σε θερμοκρασίες -40°C έως +90°C      

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +40°C 

Θερμοκρασία υποστρώματος Από +5°C έως +40°C 

Χρώματα Κρεμ

Συσκευασία Δοχείο 750 ml σε κουτί 10 τμχ και 
σαλάμι των 600 ml σε κουτί 12 τμχ

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής 

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον

-SEAL

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ / 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

98065 12 600 ■ Kρεμ λευκό

98070 10 750 ■ Kρεμ λευκό
*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας

26 27



ΕΦαρμοΓΕσ
Το TURBO - POOL & BATH είναι ιδανικό για μόνιμα 
ελαστικές σφραγίσεις, στεγανοποιήσεις, μονώσεις 
σε υδραυλικές εγκαταστάσεις, είδη υγιεινής, πισίνες, 
οικοδομικές εργασίες, αρμούς διαστολής τοίχων 
και υπέργειων δομήσεων εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων, επενδύσεις, αίθρια, διακοσμήσεις, 
αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, 
υαλουργία κ.άλ.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη, 
λιπαρά στοιχεία και παλιά σφραγιστικά. 
Το TURBO - POOL & BATH εφαρμόζεται σε πάρα 
πολλές επιφάνειες χωρίς ενισχυτικό συγκόλλησης 
(primer). Ωστόσο, όπου απαιτείται, συνιστάται η χρήση 
ενισχυτικού συγκόλλησης. Η σωστή διαστασιολόγηση 
των αρμών (αρθρώσεων) είναι αναγκαία για μία 
άριστη σφράγιση.
Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το σωληνάριο, 
βιδώνετε το ακροφύσιο και απλώνετε το υλικό σε 
γραμμές, με την χρήση πιστολιού ή με σπάτουλα, 
ομοιόμορφα στις προς συγκόλληση επιφάνειες. 
Το πάχος του υλικού εξαρτάται από την επιφάνεια 
των υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν. 
Προσαρμόζετε τη σύνδεση μέσα σε 10 λεπτά το 
αργότερο. 
Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν σταθερές για 
24 ώρες. 
Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται και 
φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 

διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι. 

Καθαρή ουδέτερη σιλικόνη (100%). Απόλυτα ενδεδειγμένο για μόνιμη 
βύθιση σε νερό που εμπεριέχει ρυθμιστές PH και χλωριώσεις. Ιδανικό για 
σφράγιση σε εξωτερικούς χώρους και γυάλινες κατασκευές, με μεγάλη 
αντοχή στη UV ακτινοβολία.

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) μετά από 3 
εβδομάδες αποθήκευσης σε +23°C / 50% υγρασία

Χρωματιστό 25
Διαφανές 18

Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και +23°C 
(DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 7 ημέρες 
σε +23°C / 50% υγρασία

≤ 0.4 N/mm²

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

≥ 500%

Ελαστική ανάκτηση επιμήκυνσης 60% (DIN EN ISO 7389) >70%

Αντοχή σε εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση 
για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

≥ 1.5 N/mm² 

Κινητική δυνατότητα 25% 

Συνοχή (DIN EN ISO 7390) ≤ 3 mm 

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C / 50% υγρασία Μax. 10 λεπτά

Τελική σκλήρυνση σε +23°C / 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες ≥ 2.0 mm 
Μετά από 48 ώρες ≥ 3.5 mm 

Πυκνότητα σε +23°C/ 50% υγρασία Διαφανές 1.02 ± 0.05 g/cm³ 
Χρωματιστό 1.23 ± 0.05 g/cm³

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση 
(DIN EN ISO 10563)

≤5% 

Αντοχή σε θερμοκρασίες -40°C έως +150°C      

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +40°C 

Θερμοκρασία υποστρώματος: Από +5°C έως +40°C 

Χρώματα Λευκό, διαφανές 

Συσκευασία Φύσιγγα 310 ml σε κουτιά 12 τμχ. 

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 18 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής 

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον

- POOL & BAΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ / 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

98384 6/12 310 ■ Λευκό

98385 6/12 310 ■ Διαφανές
*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας
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Κόλλα μονταρίσματος ακρυλικής βάσης (νερού), μη τοξική. Απόλυτα 
κατάλληλη για πολυστερίνες όλων των τύπων.

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Αντοχή σε θερμοκρασία Από -20°C έως +75°C

Χρόνος προσαρμογής 10 - 15 λεπτά

Χρόνος σκλήρυνσης 24 ώρες (σε στεγνές συνθήκες)

Αποθήκευση Περίπου 12 μήνες (σε κλειστή 
συσκευασία και θερμοκρασία 
συντήρησης +5°C έως +25°C)

Χρώματα Λευκή

Συσκευασία Φύσιγγα 280 ml

- ΜΟΝΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤEMAΧIA / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ

98411 6/25 280 ■ Λευκό

ΕΦαρμοΓΕσ
Σε: είδη υγιεινής, αυτοκινητοβιομηχανία, βιομηχανία, σκάφη αναψυχής, 
τροχόσπιτα, επισκευές, ξύλα, σκληρά και μαλακά πλαστικά (PVC, ABS, 
Plexiglass, Πολυστερόλη κ.άλ.), ηλεκτρολογικά κανάλια, πέτρες, μέταλλα, 
οικοδομικά υλικά, μάρμαρα, κεραμικά, πλακάκια, γύψο, σοβατεπί, πηχάκια, 
ροζέτες οροφής, επιγραφές, φελλό, Styropor – Φελιζόλ, εκτός ΡΕ, ΡΡ και 
ασφαλτικές επιφάνειες.Η μία επιφάνεια πρέπει να είναι πορώδης. 

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνες, λιπαρά 
στοιχεία και παλιές κόλλες. 
Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το ρύγχος ανάλογα με το πάχος που 
θέλετε. Τοποθετείτε το φυσίγγι στο πιστόλι. Εφαρμόζετε την κόλλα σε 
γραμμές ή την απλώνετε με σπάτουλα ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια 
ανάλογα. Διορθώνετε τη σύνδεση. Σε βαριά αντικείμενα, τα συγκρατείτε 
πιέζοντάς τα και καθαρίζετε τα περισσεύματα κόλλας μέσα σε 5 λεπτά. 
Το υλικό ΒΑΦΕΤΑΙ μόλις σκληρύνει εντελώς. 
Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν σταθερές για 24 ώρες. 

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, 
νέφτι, White spirit, διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί - νωπό - με 
οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με σπάτουλα ή μαχαίρι. 

ΕΦαρμοΓΕσ
Καθαρίζει και γυαλίζει χρώμια, στεφάνια κουζίνας, μέταλλα, εμαγιέ, χαλκό, 
μπρούντζο, αλουμίνια, ασημικά. 
Ιδανική για κεραμικές εστίες και για να αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, πίσσα 
και ρετσίνι από τις μεταλλικές επιφάνειες οχημάτων χωρίς να φθείρει 
το χρώμα. Ιδανική και για να αφαιρεί το κιτρίνισμα των φαναριών των 
οχημάτων.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Ανακινείτε καλά πριν τη χρήση. Ξεβιδώνετε το καπάκι και με το πίσω μέρος 
του ανοίγετε το σωληνάριο. 
Αλείφετε μία μικρή ποσότητα κρέμας στο σημείο που θέλετε να καθαρίσετε 
και αφήνετε λίγη ώρα να δράσει. Έπειτα, τρίβετε με μαλακό βαμβακερό 
πανί, ώσπου να γυαλίσει η επιφάνεια. 
Για πιο δύσκολες επιφάνειες: Αλείφετε την επιφάνεια και τη θερμαίνετε 
για 3 λεπτά σε θερμοκρασία 40°C. Τρίβετε την επιφάνεια με ψιλό σύρμα 
για να καθαρίσει. Επαναλαμβάνετε αν χρειάζεται. 

ΚαΘαρίσμοσ
Αφαιρείτε τυχόν περίσσεια του υλικού με στεγνό βαμβακερό πανί.

Κρέμα καθαρισμού, χαμηλής κοκκομετρίας, κατάλληλη για χρώμια, ευγενή 
και μη μέταλλα, σκάφη καθώς και όλους τους τύπους πλαστικών (π.χ. 
φανάρια αυτοκινήτων, plexiglass κ.α.)

- POLISH

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤEMAXIA / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ gr

20100 12 100
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ΕΦαρμοΓΕσ
Σε: είδη υγιεινής, επισκευές αυτοκινήτων, βιομηχανία, σκάφη αναψυχής, 
τροχόσπιτα.
Για γέμισμα αρμών που απαιτούν ελαστικότητα (μέγιστο 12,5%).
Για κουφώματα, πόρτες και πλαίσια αλουμινίου, μεταλλικά, ξύλινα και 
πλαστικά.
Για παράθυρα, σκάλες, ταβάνια, τοίχους, μάρμαρα, πλακάκια, κεραμικά.
Σε ρωγμές μπαλκονιών, είδη υγιεινής, μπάνια και νεροχύτες.
Σε οικοδομικές εργασίες γεμίσματος και επισκευές όλων των ειδικοτήτων.

Ελαστικό ακρυλικό μονωτικό. Με διαρκή ελαστικότητα, κάτω από κανονικές 
συνθήκες απομονώνει την υγρασία. Επαγγελματική ποιότητα με ΙSO 9001.

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Αντοχή σε θερμοκρασία Από -20°C έως +80°C

Χρόνος σκλήρυνσης 4 - 5 ώρες (σε στεγνές συνθήκες)

Μέγιστη ελαστικότητα 12,5%

Αποθήκευση Περίπου 24 μήνες σε κλειστή 
συσκευασία και θερμοκρασία 
συντήρησης +5°C έως +25°C

Χρώματα Λευκό, Καφέ, Γκρι, Μαύρο

Συσκευασία Φύσιγγα 280 ml, 
Σαλάμι 600 ml (λευκό)

- ΑCRYLIC

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤEMAXIA /ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ

98221 25 280 ■ Λευκό

98223 12/25 280 ■ Καφέ

98224 12/25 280 ■ Γκρι

98225 12/25 280 ■ Μαύρο

98261 15 600 ■ Λευκό

Αντιμουχλική - αντιμυκητιακή σιλικόνη, κατάλληλη για σφράγιση και 
συγκόλληση κατασκευών από γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνη και μη πορώδεις 
επιφάνειες.

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα 
Θερμοκρασία εφαρμογής +5°C έως +40°C

Tαχύτητα ροής στους 23°C με 3,2mm ακροφύσιο και 
0,63 N/mm² πίεση

500 g/min

Χρόνος σχηματισμού επιφανειακού υμένα 15’ - 25’ (ανάλογα με τις 
θερμοϋγρασιακές συνθήκες)

Ταχύτητα ωρίμανσης 1,0 - 2,0 χιλ/ημέρα

Σκληρότητα Shore A 18 ± 2

Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές -40°C έως +100°C

Σχετική λειτουργική παραμορφωσιμότητα 20%

Ικανότητα πρόσφυσης 0.35 με σ100 Ν/mm² 
0.4 με σmax N/mm²

Συμπεριφορά στην επιμήκυνση (ISO 8339) 125% (στο όριο αποκοπής του 
δοκιμίου)

- SILICON

ΕΦαρμοΓΕσ
Η TURBO-SILICON είναι κατάλληλη για σφράγιση και συγκόλληση 
κατασκευών από γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνη (πλακίδια κλπ.), μη πορώδη 
κεραμικά, μέταλλα και βαμμένες επιφάνειες. 
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για είδη υγιεινής και κουζίνας (νιπτήρες, 
μπανιέρες, λεκάνες, νεροχύτες, πλακίδια κ.άλ.), νοσοκομεία, βιολογικά και 
μικροβιολογικά εργαστήρια, καθώς και για εσωτερικούς χώρους. 
Εμποδίζει την ανάπτυξη μυκήτων που δημιουργούν μαυρίσματα, 
κηλίδες κ.λπ. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε ενυδρεία λόγω του 
αντιμυκητιακού συστατικού που περιέχει.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ /ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ

98311 25 80 ■ Λευκό

98312 25 80 ■ Διαφανές

98313 25 blister 80 ■ Λευκό

98314 25 blister 80 ■ Διαφανές

98321 25 280 ■ Λευκό

98322 25 280 ■ Διαφανές

98323 12/25 280 ■ Καφέ

98324 12/25 280 ■ Γκρι

98325 12/25 280 ■ Μαύρο
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ΕΦαρμοΓΕσ
Κατάλληλη για: Ξύλο, μελαμίνη, MDF, 
λουστραρισμένες επιφάνειες, σίδηρο, αλουμίνιο, 
μπρούτζο, χαλκό, μέταλλα, πορσελάνη, 
ελεφαντόδοντο, μάρμαρα, κεραμικά, πλακάκια, ABS, 
PMMA, PVC, plexiglass, πολυστερίνη, εύκαμπτα 
& άκαμπτα πλαστικά, φελιζόλ, λάστιχο, νεοπρέν - 
νεοπρέν super, χαρτί, δέρμα, έβενο, βακελίτη, χρυσό, 
ασήμι, μουράνο, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες, 
γύψο, γυαλί κ.άλ.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι 
στεγνές και καθαρές από σκόνη, λάδια, λιπαρά 
στοιχεία, σκουριές, γράσα. 
Αν οι προς συγκόλληση επιφάνειες είχαν κολληθεί 
κατά το παρελθόν, η παλιά κόλλα πρέπει να ξυστεί 
και να απομακρυνθεί. 
Το γυαλί πρέπει να καθαρίζεται με οινόπνευμα πριν 
από τη συγκόλληση. 
Για τη συγκόλληση υλικών που είναι πολύ πορώδη 
συνιστάται η χρήση της κόλλας TURBO - ΚΟΛΛΑ GEL. 
Θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από το προϊόν 
όταν πραγματοποιείτε τη συγκόλληση σε θερμοκρασία 
δωματίου 18°C περίπου.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα συγκολληθέντα μέρη πρέπει 
να μένουν ακούνητα για μερικά λεπτά, χωρίς να 
δοκιμάσετε αν έχουν κολλήσει μεταξύ τους. Ο χρόνος 
που χρειάζεται για να γίνει πλήρως συμπαγής η 
συγκόλληση εξαρτάται από το υλικό της επιφάνειας. 
Ανάλογα με τα εκάστοτε υλικά, η κόλλα στεγνώνει/
σκληραίνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έως λίγα 
λεπτά. Σε κάθε περίπτωση, μετά από 8 ώρες 
οποιοδήποτε υλικό θα έχει συγκολληθεί.

ΦύΛαΞη
Καθαρίζετε το αποσπώμενο πώμα κι έπειτα 
τοποθετείτε το σωληνάριο σε όρθια θέση και το 
διατηρείτε σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον. 

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα.

Πρώτη απόσταξης κυανοακρυλική (CA) κόλλα ταχείας συγκόλλησης για 
λείες επιφάνειες. Κατάλληλη για όλους τους συνδυασμούς υλικών. 

ΒασίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Προαιρετικός ανοικτός χρόνος αναμονής 20 λεπτών

Διόρθωση στη συγκόλληση

Απολύτως διαφανής

Aδιάβροχη, με αντοχή σε ζέστη-κρύο

Πώμα που αλλάζει

Διατίθεται σε πολλές και μεγάλες οικονομικές συσκευασίες

Δεν ενδείκνυται για tefflon, πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πολυπροπυλένιο (ΡΡ)

Εισάγεται συσκευασμένη από τη Γερμανία με κωδικό παρτίδας παραγωγής και εγγύηση για 
έναν (1) χρόνο, 

Συντηρείται καλύτερα σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον

Συσκευασίες: 3 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 500 gr

- KΟΛΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ TEMAXIA / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ gr

88033 12/25 blister 3+3

98805 10/25 blister 5

98810 10/25 blister 10

98820 10/20 blister 20

98850 8/15 blister 50

98505 30 5

98510 30 10

98520 20 20

98550 10 50

98555 1 500
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ΕΦαρμοΓΕσ
Κατάλληλη για: Ξύλο, μελαμίνη, MDF, 
λουστραρισμένες επιφάνειες, σίδηρο, αλουμίνιο, 
μπρούντζο, χαλκό, μέταλλα, πορσελάνη, 
ελεφαντόδοντο, μάρμαρα, κεραμικά, πλακάκια, ABS, 
PMMA, PVC, πλέξιγκλκας, πολυστερίνη, πλαστικά 
(εύκαμπτα & άκαμπτα), φελιζόλ, λάστιχο, νεοπρέν και 
νεοπρέν super, χαρτί, δέρμα, έβενο, βακελίτη, χρυσό, 
ασήμι, μουράνο, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες, 
γύψο, γυαλί κ.άλ.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι 
στεγνές και καθαρές από σκόνη, λάδια, λιπαρά 
στοιχεία, σκουριές, γράσα. 
Αν οι προς συγκόλληση επιφάνειες είχαν κολληθεί 
κατά το παρελθόν, η παλιά κόλλα πρέπει να ξυστεί 
και να απομακρυνθεί. 
Όσο πιο λεπτό είναι το στρώμα της κόλλας, τόσο πιο 
σφιχτή γίνεται η σύνδεση (φροντίζετε να μην τρίβετε 
το υλικό, μόνο να το απλώνετε). 
Πριν από τη συγκόλληση, το γυαλί πρέπει να 
καθαρίζεται με οινόπνευμα. 
Για τη συγκόλληση υλικών που είναι πολύ πορώδη, 
συνιστάται η χρήση περισσότερης κόλλας. 
Φροντίζετε να χρησιμοποιείτε την κόλλα σε 
θερμοκρασία δωματίου 18°C περίπου, ώστε να έχετε 
τα καλύτερα αποτελέσματα.
Ο χρόνος που χρειάζεται για να γίνει πλήρως 
συμπαγής η συγκόλληση εξαρτάται από το υλικό. 
Ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα υλικά, θα 
στεγνώσει/σκληρύνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα 
έως λίγα λεπτά. Σε κάθε περίπτωση συγκόλλησης, 
μετά από 8 ώρες οποιοδήποτε υλικό θα έχει 
συγκολληθεί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα συγκολληθέντα μέρη πρέπει να 
μείνουν ακούνητα για μερικά λεπτά, χωρίς να γίνει 
κάποια δοκιμή για το αν έχουν κολλήσει μεταξύ τους. 
Φύλαξη: Αφού καθαρίσετε το αποσπώμενο πώμα, 
τοποθετείτε το σωληνάριο σε όρθια θέση και το 
διατηρείτε σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα.

Πρώτης απόσταξης κυανοακρυλική (CA) κόλλα ταχείας συγκόλλησης για 
πορώδεις επιφάνειες. Κατάλληλη για όλους τους συνδυασμούς των υλικών.

ΒασίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Προαιρετικός ανοικτός χρόνος αναμονής 20 λεπτών

Διόρθωση στη συγκόλληση

Απολύτως διαφανής

Εύκαμπτη, αδιάβροχη, με αντοχή σε ζέστη - κρύο

Πώμα που αλλάζει

Διατίθεται σε πολλές και μεγάλες οικονομικές συσκευασίες

Δεν ενδείκνυται για Tefflon, πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πολυπροπυλένιο (ΡΡ)

Εισάγεται συσκευασμένη από τη Γερμανία με κωδικό παρτίδας παραγωγής και εγγύηση για 
έναν (1) χρόνο

Συντηρείται καλύτερα σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον

Συσκευασίες: 3 gr, 10 gr, 50 gr, 500 gr

- KΟΛΛΑ GEL

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤEMAXIA/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ gr

88033 12/25 blister 3+3

94110 10/25 blister 10

94150 8/15   blister 50

94003 25 3

94010 30 10

94050 15 50

94055 1 500
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ΕΦαρμοΓΕσ
Ο συνδυασμός των υλικών TURBO - KOΛΛΑ και TURBO - ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ 
είναι ιδανικός για να ενισχύσει, ισχυροποιήσει, δυναμώσει ευαίσθητες 
και δύσκολες συνδέσεις σε επιφάνειες, να γεμίσει ρωγμές, τρύπες και 
ραγίσματα. 
Μπορεί να εφαρμοστεί σε: σπασμένους προφυλακτήρες και αεροτομές, 
ρωγμές σε φέρινγκ και άλλα εξαρτήματα μοτοσυκλετών, ραγίσματα σε 
plexiglass, σπασίματα σε φλας, clips, στηρίγματα, ταμπλό, διακόπτες, 
επιδιορθώσεις σε βάσεις και πλαϊνά καπάκια ηλεκτρικών εργαλείων, 
οικιακών συσκευών, παιχνιδιών, ηλεκτρονικών αξεσουάρ, Η/Υ κ.λπ. 
Ακόμη, σε σταθεροποιήσεις καλωδίων και μικρών εξαρτημάτων, για 
στεγανοποίηση σε τρύπες πλαστικών δοχείων και δεξαμενών.
Δεν παρουσιάζει προβλήματα ανάμειξης, ούτε σπατάλη κόλλας και υλικού.

οΔηΓίΕσ Χρησησ 
Χρησιμοποιείτε εναλλάξ, πρώτα την TURBO - ΚΟΛΛΑ και στη συνέχεια το 
TURBO - ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ μέχρις ότου επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μετά από την σκλήρυνση, το στρώμα συγκόλλησης μπορεί 
να τριφτεί, να στοκαριστεί και να βαφτεί. 

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, 
νέφτι, White spirit, διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί - νωπό - με 
οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με σπάτουλα ή μαχαίρι. 

Κόλλα ταχείας συγκόλλησης και γεμιστικό κόλλας σε μία συσκευασία. 
Εύκολη χρήση, σταθερό και σίγουρο αποτέλεσμα. Για επισκευές 
αυτοκινήτων, χόμπι, βιοτεχνία και βιομηχανία. Κόλλα κατάλληλη για όλους 
τους συνδυασμούς υλικών (εκτός από ΡΡ, ΡΕ) και ορυκτό ταχείας πήξης 
που ισχυροποιεί συνδέσεις και γεμίζει ρωγμές, διάκενα και τρύπες. 

-TWIN

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤEMAXIA / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ gr

11015 10/20 10 (ΚΟΛΛΑ)+15 (ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ)

Γεμιστικό κόλλας για ερασιτεχνική, βιοτεχνική και βιομηχανική χρήση. 
Ορυκτό κρυσταλλικής μορφής, ταχείας πήξης που χρησιμοποιείται 
ΜΟΝΟ σε συνδυσμό με την TURBO - ΚΟΛΛΑ (Α' απόσταξης). Ισχυροποιεί 
συνδέσεις και γεμίζει ρωγμές και διάκενα. 

ΕΦαρμοΓΕσ
Χρησιμοποιείται μετά από την εφαρμογή της TURBO - KOΛΛΑΣ για να 
ενισχύσει, ισχυροποιήσει, δυναμώσει ευαίσθητες συνδέσεις με ανόμοιες 
και ανώμαλες επιφάνειες, να γεμίσει ρωγμές, τρύπες και ραγίσματα. 
Μπορεί να εφαρμοστεί σε: σπασμένους προφυλακτήρες και αεροτομές 
αυτοκινήτων, ρωγμές σε φέρινγκ και άλλα εξαρτήματα μοτοσυκλετών, 
ραγίσματα σε plexiglass και μεγάλες επιφάνειες, σπασίματα σε φλας, 
clips, στηρίγματα, ταμπλό, διακόπτες, επιδιορθώσεις σε βάσεις και πλαϊνά 
καπάκια ηλεκτρικών εργαλείων, ηλεκτρικών και οικιακών συσκευών, 
παιχνιδιών, ηλεκτρονικών αξεσουάρ, Η/Υ και μηχανημάτων.
Εφαρμόζεται σε σταθεροποιήσεις καλωδίων και μικρών εξαρτημάτων και 
για να στεγανοποιήσει τρύπες πλαστικών δοχείων και δεξαμενών.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Δεν χρειάζεται διαλύτες και ανακάτεμα. 
Βάζετε πρώτα TURBO - ΚΟΛΛΑ και μετά TURBO - ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΚΟΛΛΑΣ. 
Επαναλαμβάνετε με την ίδια σειρά, διαδοχικά όσες φορές χρειάζεται.
Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το υλικό σκληραίνει και μπορεί να τριφτεί και 
να βαφτεί. Δεν παρουσιάζει προβλήματα ανάμειξης, ούτε σπατάλη κόλλας 
και υλικού. 

- ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤEMAXIA/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ gr

30015 25 15

30030 25 30

30060 10 60

30500 1 500

31015 12/25 blister 15

31030 10/20 blister 30

31060 8/15   blister 60
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ΕΦαρμοΓΕσ
Κατάλληλο για εργασίες κολλήσεων, στοκαρίσματος, γεμίσματος και 
στεγανοποίησης.
Ιδανικό για μέταλλο, ατσάλι, χαλκό, μπρούτζο, χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, 
κεραμικά, πέτρα, τσιμέντο, ξύλο, γυαλί, καουτσούκ, μελαμίνη, νοβοπάν, 
MDF, πορσελάνη, μάρμαρο, πλακάκια, μουράνο, φίλντισι, πολύτιμες και 
ημιπολύτιμες πέτρες και στα περισσότερα πλαστικά. 
Αντοχή σε θερμοκρασία έως 1200°C
ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ για πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), Teflon και 
σιλικόνη.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές χωρίς λιπαρά στοιχεία, 
λάδια, σκόνες και παλιές κόλλες. 
Μπορείτε να πετύχετε μια ιδανική κόλληση, πρώτα τρίβοντας τις 
επιφάνειες με γυαλόχαρτο. 
Η ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής είναι +20°C. (κάτω από 20°C ο χρόνος 
σκλήρυνσης είναι μεγαλύτερος και πάνω από 20°C ο χρόνος σκλήρυνσης 
είναι μικρότερος).
Με ένα μαχαίρι, κόβετε την ποσότητα που χρειάζεστε, βγάζετε το πλαστικό 
περιτύλιγμα και ζυμώνετε το υλικό ώσπου τα δύο χρώματα να αναμειχθούν 
και να ομογενοποιηθούν σε ένα (περίπου 5 λεπτά). 
Φύλαξη: Αποθηκεύετε τo TURBO - KITT σε ξηρό και δροσερό μέρος.

Ομόκεντρος εποξικός στόκος επιδιόρθωσης 2 συστατικών, γενικής χρήσης. 
Κολλάει, στοκάρει, γεμίζει και συνδέει.

ΒασίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
5 λεπτών • Λιμάρεται •Τρίβεται • Στοκάρεται •Βάφεται

- KITT

ΚΩΔΙΚΟΣ TEMAXIA/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ gr

93130 10/20 30

93160 10/20 60

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να εφαρμόζουν καλά, να είναι 
στεγνές και καθαρές από σκόνη, λιπαρά στοιχεία, σκουριά, γράσα ή λάδια. 
Αν οι προς συγκόλληση επιφάνειες είχαν κολληθεί κατά το παρελθόν, 
η παλιά κόλλα πρέπει να ξυστεί και να αφαιρεθεί. 
Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται πρώτα να τρίψετε λίγο τις 
επιφάνειες με ένα ψιλό γυαλόχαρτο.
Καθαρίζετε τις επιφάνειες με οινόπνευμα και τις σκουπίζετε με καθαρό 
πανί. Κόβετε την ταινία στο επιθυμητό μέγεθος, αποφεύγοντας να αγγίζετε 
την κολλώδη πλευρά. Αφαιρείτε την προστατευτική ταινία. Προσαρμόζετε 
τις επιφάνειες και τις πιέζετε σταθερά. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστάται δοκιμή πριν από την χρήση.  

Πανίσχυρη ταινία διπλής όψης, απολύτως διαφανής, γενικής χρήσης. 
Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Δεν αφήνει 
υπολλείμματα. 

ΒασίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Χρώμα Απολύτως διαφανής

Διαστάσεις 19 mm x 1.5 m

Αντοχή σε θερμοκρασία Από -40°C έως +90°C

Θερμοκρασία εφαρμογής +10°C έως +40°C

Αρχική συγκράτηση Άμεση

Πλήρης σκλήρυνση Μετά 24 ώρες

- ΤAPE

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤEMAXIA / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

11205 24 12mmX1.5M

11206 10/25 12mmX1.5M BLISTER

11210 24 12mmX10M 

11310 10/25 12mmX10M BLISTER

11905 24 19mmX1.5M

11906 10/25 19mmX1.5M BLISTER

11910 24 19mmX10M

12910 6/12 19mmX10M BLISTER

12505 24 25mmX1.5M

12506 10/25 25mmX1.5M BLISTER

12510 24 25mmX10M 

12610 10/25 25mmX10M BLISTER
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- EPOXY

ΕΦαρμοΓΕσ
Για υψηλής ποιότητας εργασίες κόλλησης, στοκαρίσματος, γεμίσματος και 
στεγανοποίησης. 
Κατάλληλο για: όλα τα μέταλλα, αλουμίνιο, ξύλο, σκληρά συνθετικά υλικά, 
πορσελάνη, πέτρα, πηλό, τερακότα, μπετό, μάρμαρο, κεραμικά, πολύτιμους 
λίθους, γυαλί, plexiglass, τα περισσότερα πλαστικά κ.άλ. 
Αντοχή σε θερμοκρασία έως και 120°C.
Ιδανικό για τη σύνδεση υλικών διαφορετικών μεταξύ τους. 
ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ για πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πολυπροπυλένιο (ΡΡ), Teflon και 
σιλικόνη.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές, χωρίς λιπαρά στοιχεία, 
λάδια και σκόνες. Μπορείτε να πετύχετε μια ιδανική κόλληση, τρίβοντας 
πρώτα τις επιφάνειες με γυαλόχαρτο. 
Σπάτε την άκρη της μύτης και βάζετε την απαιτούμενη ποσότητα. 
Ανακατεύετε καλά με σπάτουλα για περίπου 1 λεπτό. Απλώνετε την 
κόλλα στη μία επιφάνεια, σε λεπτή στρώση. Σε υλικά πορώδη ή με άγρια 
επιφάνεια, απλώνετε την κόλλα και στις δύο επιφάνειες και τις ενώνετε 
αμέσως. Σκουπίζετε τη μύτη με λίγο χαρτί κι έπειτα κλείνετε την κόλλα με 
το ειδικό καπάκι, που έχετε σπάσει από τη συσκευή, ακολουθώντας τον 
οδηγό. 
Συνιστάται η αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, 
νέφτι, White spirit, διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί - νωπό - με 
οινόπνευμα. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤEMAXIA /ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml

88400 8/15 24

Μετάλλου
Πολύ ισχυρή εποξική κόλλα 2 συστατικών γενικής χρήσης, γρήγορη και 
γερή, κατάλληλη για όλους τους τύπους υλικών, απόλυτα ενδεδειγμένη 
για μεταλλικές επιφάνειες. Γενικής χρήσης με ανοιχτό χρόνο εφαρμογής/
επεξεργασίας από 5 εώς 90 λεπτά. Κατάλληλο για αυτοκινήτοβιομηχανία, 
βιοτεχνία, βιομηχανία & DIY Αντοχή σε κραδασμούς, οξέα και υγρασία.ΕΦαρμοΓΕσ

Για υψηλής ποιότητας εργασίες κόλλησης, στοκαρίσματος, γεμίσματος και 
στεγανοποίησης. 
Κατάλληλο για: όλα τα μέταλλα, αλουμίνιο, ξύλο, σκληρά συνθετικά υλικά, 
πορσελάνη, πέτρα, πηλό, τερακότα, μπετό, μάρμαρο, κεραμικά, πολύτιμους 
λίθους, γυαλί, plexiglass, τα περισσότερα πλαστικά κ.άλ.
Αντοχή σε θερμοκρασία έως και 120°C 
Ιδανικό για τη σύνδεση υλικών διαφορετικών μεταξύ τους.
 ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ για πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πολυπροπυλένιο (ΡΡ), Teflon και 
σιλικόνη.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές, χωρίς λιπαρά στοιχεία, 
λάδια και σκόνες.
Μπορείτε να πετύχετε μια ιδανική κόλληση, τρίβοντας πρώτα τις 
επιφάνειες με γυαλόχαρτο. Αφαιρείτε την ασφάλεια στο έμβολο και
σπάτε την άκρη της μύτης βγάζοντας την απαιτούμενη ποσότητα. 
Ανακατεύετε καλά με σπάτουλα για περίπου 1 λεπτό. Απλώνετε την 
κόλλα στη μία επιφάνεια, σε λεπτή στρώση. Σε υλικά πορώδη ή με άγρια 
επιφάνεια, απλώνετε την κόλλα και στις δύο επιφάνειες και τις ενώνετε 
αμέσως. Σκουπίζετε τη μύτη με λίγο χαρτί κι έπειτα κλείνετε την κόλλα με 
το ειδικό καπάκι, που έχετε σπάσει από τη συσκευή, ακολουθώντας τον 
οδηγό.  
Συνιστάται η αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, 
νέφτι, White spirit, διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί - νωπό - με 
οινόπνευμα. 

Εποξική κόλλα 2 συστατικών γενικής χρήσης, γρήγορη και γερή, 
κατάλληλη για όλους τους τύπους υλικών. Γενικής χρήσης με ανοιχτό 
χρόνο εφαρμογής-επεξεργασίας από 5 λεπτών. Κατάλληλο για 
αυτοκινήτοβιομηχανία, βιοτεχνία, βιομηχανία & DIY. Αντοχή σε κραδασμούς, 
οξέα και υγρασία.

- EPOXY 5'

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤEMAXIA /ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml

88505 8/15 24
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ΕΦαρμοΓΕσ
Ιδανικό για: ΡΕ (Πολυαιθυλένιο) + ΡΡ (Πολυπροπυλένιο), συνθετικές 
ύλες, αφρώδη υλικά, δέρμα, πέτρα, ύφασμα, μέταλλο, ξύλο, χνουδωτές 
επιφάνειες, νάυλον θερμοκηπίου.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη σε: μοκέτες, διακοσμητικές λωρίδες και 
προφίλ, μουσαμάδες, τεντόπανα, πλακάκια επιδαπέδια και τοίχου, χαρτόνι, 
φελλό κ.άλ. 

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές. Ανακινείτε 
καλά πριν από την χρήση. Ψεκάζετε από απόσταση μεταξύ 20-25cm. Η 
κεφαλή ψεκασμού 4πλής ρύθμισης σας επιτρέπει να ψεκάζετε τον αφρό 
σε οριζόντια, κάθετη, φαρδιά και στενή γραμμή. Για απλές κολλήσεις: 
Ψεκάζετε τη μία επιφάνεια. Για ισχυρές κολλήσεις: Ψεκάζετε και τις 
δύο επιφάνειες. Ρυθμίσεις κεφαλής ψεκασμού: L+M = φαρδιά δέσμη 
ψεκασμού. Η = στενή δέσμη ψεκασμού. Χρόνος αναμονής: περίπου 
10 λεπτά. Tα πολύ μεγάλα ή μικρά διαστήματα αναμονής μπορούν να 
επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα στη συγκόλληση. Στη συνέχεια, οι 
επιφάνειες πρέπει να εφαρμοστούν απόλυτα πιέζοντας με δύναμη. 

ΚαΘαρίσμοσ
Υπολείμματα που δεν έχουν στεγνώσει μπορούν να καθαριστούν με 
διαλυτικό γενικής χρήσης. 

Κόλλα σε σπρέι για μεγάλες επιφάνειες, ιδανική για PE+ PP(νάυλον 
θερμοκηπίου, πανιά/δίχτυα σκίασης, καπλαμάδες και λοιπά υλικά) με 
3 θέσεις ρύθμισης ψεκασμού ποσότητας και περιστροφή κεφαλής για 
οριζόντιο και κάθετο ψεκασμό. Εύκολη χρήση, ισχυρή συγκόλληση. 
Αντοχή στο νερό. Κατάλληλο για βιομηχανία, βιοτεχνία, σπίτι, χόμπι. 

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Αντοχή σε θερμοκρασία Από -30°C έως +80°C

Αποθήκευση Σε θερμοκρασία +10°C έως 
+20°C 

Χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες

Συσκευασία 200 ml 

- ΣΠΡΕΪ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤEMAXIA / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml

96200 6/12 200

ΕΦαρμοΓΕσ
Για άμεση σύνδεση ξύλων, MDF, μοριοσανίδων, καουτσούκ, PVC, μετάλλων 
και των περισσοτέρων πλαστικών, όταν απαιτείται συναρμολόγηση των 
εξαρτημάτων.
Περιορισμοί: Μην το χρησιμοποιείτε σε βρεγμένα υλικά, καθώς μπορεί να 
προκαλέσει αποχρωματισμό. 

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Οι επιφάνειες που θα κολληθούν θα πρέπει να είναι καθαρές και 
απαλλαγμένες από σκόνη, λιπαρά στοιχεία, λάδια, παλιές κόλλες 
και άλλους ρύπους. 
Ψεκάζετε με τον ενεργοποιητή πάνω μόνο στη μία από τις δύο επιφάνειες 
και αφήνετε να εξατμιστεί. Εφαρμόζετε την κόλλα τζελ πάνω στην άλλη 
επιφάνεια που πρόκειται να συγκολληθεί. Ενώνετε και συγκρατείτε μαζί τις δύο 
επιφάνειες για 10 δευτερόλεπτα. Η σκλήρυνση θα είναι σχεδόν στιγμιαία.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, 
νέφτι, White spirit, διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί - νωπό - με 
οινόπνευμα. 

Σύστημα δυνατής στιγμιαίας κόλλησης, που αποτελείται από έναν 
ενεργοποιητή σε μορφή σπρέι και κυανοακρυλική κόλλα σε μορφή gel για 
γρήγορες συνδέσεις. Μειώνει δραστικά τον χρόνο συναρμολόγησης σε 
σύγκριση με τις συμβατικές κόλλες ξύλου. 

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Κάλυψη Ενεργοποιητή: 200 ml αεροζόλ για 

περίπου 1m² 
Κόλλας: 120 - 250 gr τζελ ανά m² 

Αποθήκευση Σε θερμοκρασία από +15°C έως 
+20°C (στην αρχική συσκευασία). 
Για μεγαλύτερο χρόνο 
σταθερότητας της κόλλας, σε 
θερμοκρασία +5°C

Χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες

Συσκευασία Ενεργοποιητής 200 ml + 
Κόλλα  CA Gel 50 gr

ΚΩΔΙΚΟΣ TEMAXIA / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml/gr

20050 12/24 200 ml( Ενεργοποιητής) + 50 gr (Κόλλα CA gel)

-
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΟΛΛΑ 
SCHWANHEIMER

ΕΦαρμοΓΕσ
Κατάλληλη για: Ξύλο, μελαμίνη, MDF, λουστραρισμένες επιφάνειες, 
σίδηρο, αλουμίνιο, μπρούτζο, χαλκό, μέταλλα, πορσελάνη, ελεφαντόδοντο, 
μάρμαρα, κεραμικά, πλακάκια, ABS, PMMA, PVC, plexiglass, πολυστερίνη, 
εύκαμπτα & άκαμπτα πλαστικά, φελιζόλ, λάστιχο, νεοπρέν - νεοπρέν super, 
χαρτί, δέρμα, έβενο, βακελίτη, χρυσό, ασήμι, μουράνο, πολύτιμες και 
ημιπολύτιμες πέτρες, γύψο, γυαλί κ.άλ.

Βιομηχανική A' κυανοακρυλική (CA) κόλλα (ενός συστατικού) ταχείας 
συγκόλλησης. Κατάλληλη για όλους τους συνδυασμούς υλικών. 

Κύρία ΧαραΚτηρίστίΚα
Προαιρετικός ανοικτός χρόνος αναμονής 20 λεπτών

Διόρθωση στη συγκόλληση

Απολύτως διαφανής

Εύκαμπτη, αδιάβροχη, με αντοχή σε ζέστη-κρύο

Πώμα που αλλάζει

Διατίθεται σε πολλές και μεγάλες οικονομικές συσκευασίες

Δεν ενδείκνυται για teflon, πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πολυπροπυλένιο (ΡΡ)

Εισάγεται συσκευασμένη από τη Γερμανία με κωδικό παρτίδας παραγωγής και εγγύηση για 
έναν (1) χρόνο

Συντηρείται καλύτερα σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον

Συσκευασίες: 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 500 gr

ΚΩΔΙΚΟΣ TEMAXIA / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ gr

5006700005 30 5

5006700010 30 10

5006700020 20 20

5006700050 10 50

5006700500 1 500

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΟΛΛΑ GEL 
SCHWANHEIMER
Βιομηχανική A' κυανοακρυλική (CA) κόλλα (ενός συστατικού) ταχείας 
συγκόλλησης για πορώδεις επιφάνειες. Κατάλληλη για όλους τους 
συνδυασμούς υλικών. 

Κύρία ΧαραΚτηρίστίΚα
Προαιρετικός ανοικτός χρόνος αναμονής 20 λεπτών

Διόρθωση στη συγκόλληση

Απολύτως διαφανής

Εύκαμπτη, αδιάβροχη, με αντοχή σε ζέστη - κρύο

Πώμα που αλλάζει

Διατίθεται σε πολλές και μεγάλες οικονομικές συσκευασίες

Δεν ενδείκνυται για tefflon, πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πολυπροπυλένιο (ΡΡ)

Εισάγεται συσκευασμένη από τη Γερμανία με κωδικό παρτίδας παραγωγής και εγγύηση για 
έναν (1) χρόνο 

Συντηρείται καλύτερα σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον

Συσκευασίες: 10 gr, 20 gr, 50 gr, 500 gr

ΕΦαρμοΓΕσ
Κατάλληλη για: Ξύλο, μελαμίνη, MDF, λουστραρισμένες επιφάνειες, 
σίδηρο, αλουμίνιο, μπρούντζο, χαλκό, μέταλλα, πορσελάνη, ελεφαντόδοντο, 
μάρμαρα, κεραμικά, πλακάκια, ABS, PMMA, PVC, πλέξιγκλκας, 
πολυστερίνη, πλαστικά (εύκαμπτα & άκαμπτα), φελιζόλ, λάστιχο, νεοπρέν 
και νεοπρέν super, χαρτί, δέρμα, έβενο, βακελίτη, χρυσό, ασήμι, μουράνο, 
πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες, γύψο, γυαλί κ.άλ.

ΚΩΔΙΚΟΣ TEMAXIA / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ gr

5006740010 30 10

5006740050 10 50

5006740500 1 500
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ΚΟΛΛΑ 
SUPER FAST

ΕΦαρμοΓΕσ
Κατάλληλη για: Ξύλο, μελαμίνη, MDF, λουστραρισμένες επιφάνειες, 
σίδηρο, αλουμίνιο, μπρούτζο, χαλκό, μέταλλα, πορσελάνη, ελεφαντόδοντο, 
μάρμαρα, κεραμικά, πλακάκια, ABS, PMMA, PVC, plexiglass, πολυστερίνη, 
εύκαμπτα & άκαμπτα πλαστικά, φελιζόλ, λάστιχο, νεοπρέν - νεοπρέν super, 
χαρτί, δέρμα, έβενο, βακελίτη, χρυσό, ασήμι, μουράνο, πολύτιμες και 
ημιπολύτιμες πέτρες, γύψο, γυαλί κ.άλ.

Κυανοακρυλική (CA) κόλλα ταχείας συγκόλλησης, κατάλληλη για όλους 
τους συνδυασμούς υλικών, εκτός PP & PE.

Κύρία ΧαραΚτηρίστίΚα
Προαιρετικός ανοικτός χρόνος αναμονής 20 λεπτών

Διόρθωση στη συγκόλληση

Απολύτως διαφανής

Εύκαμπτη, αδιάβροχη, με αντοχή σε ζέστη - κρύο

Πώμα που αλλάζει

Διατίθεται σε πολλές και μεγάλες οικονομικές συσκευασίες

Δεν ενδείκνυται για tefflon, πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πολυπροπυλένιο (ΡΡ)

Εισάγεται συσκευασμένη από τη Αγγλία με κωδικό παρτίδας παραγωγής και εγγύηση για έναν 
(1) χρόνο 

Συντηρείται καλύτερα σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον

Συσκευασίες: 20 gr, 500 gr

ΚΩΔΙΚΟΣ TEMAXIA / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ gr

511SF10020W 24 20

511SF10500W 1 500
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52 IMPERGUARD
53 PROTECTGUARD
54 PROTECTGUARD MG ECO
55 GUARD SLIP RESISTANT
56 GUARD WASH
57 ANTI-M GUARD 24
58 SUPERGOM' GUARD
59 GUARD TECH SINE 
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ΕΦαρμοΓΕσ
Ιδανικό για την προστασία όλων των πορωδών επιφανειών, όπως τοίχοι, 
προσόψεις, δάπεδα, ταράτσες, μπαλκόνια, χώροι ψησταριάς (BBQ) και γύρω 
από πισίνες, στέγες, πάγκοι, αρμοί πλακιδίων κ.άλ. Κατάλληλο για φυσική 
και τεχνητή πέτρα. Μην το εφαρμόζετε σε υλικά με πυκνούς πόρους και σε 
οργανικά, μεταλλικά ή αδιάβροχα υλικά. Χρησιμοποιείται για αποκατάσταση 
παλαιών επιφανειών ή σε καινούργιες κατασκευές. 

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Μην εφαρμόζετε το προϊόν κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης ή όταν ο καιρός 
είναι πολύ ζεστός. Η θερμοκρασία του αέρα και του υποστρώματος θα πρέπει 
να είναι μεταξύ 5°C και 30°C. Προετοιμασία υποστρώματος: Τα υποστρώματα 
πρέπει πάντοτε να είναι στεγνά, καθαρά και χωρίς σκόνες. Χρησιμοποιείτε 
το προϊόν κατευθείαν από το δοχείο. Ανακινείτε καλά το δοχείο πριν από την 
χρήση. Κάνετε πάντα μία δοκιμή σε ένα μικρό κρυφό τμήμα του υποστρώματος. 
Εφαρμόζετε με βούρτσα, ρολό ή μονάδα ψεκασμού χαμηλής πίεσης. 
Το υπόστρωμα πρέπει να εμποτιστεί σε σημείο κορεσμού με μία εφαρμογή ή με 
2 διαδοχικές εφαρμογές “υγρό στο υγρό”. Μην εφαρμόζετε παραπάνω προϊόν. 
Αφαιρείτε το πλεονάζον προϊόν προτού στεγνώσει. Σε κάθετα υποστρώματα, 
εφαρμόζετε πάντοτε από κάτω προς τα πάνω. Πάντα καθαρίζετε τον εξοπλισμό 
με νερό. Ασφαλές στέγνωμα: 24 ώρες. Τα βέλτιστα αποτελέσματα 
(π.χ. αφαίρεση γκράφιτι) επιτυγχάνονται μετά από 7 ημέρες. 
Διατηρείτε το προϊόν σε ξηρό μέρος (μεταξύ 5°C και 30°C).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αραιώνετε το προϊόν και μην το αναμειγνύετε με άλλα. 

Προϊόν υδρόφοβο, ελαιόφοβο και ενάντια στα γκράφιτι, που προστατεύει 
όλα τα πορώδη οικοδομικά υποστρώματα από τη διείσδυση νερού, 
ρύπανσης, σκόνης και λιπαρών λεκέδων. 

ΒασίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Εύκολο και γρήγορο στην εφαρμογή.

Απόλυτη προστασία για εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους.

Περιορίζει την ανάπτυξη βρύων και λειχήνων, τη διείσδυση μελανιού και χρωστικών και 
αποτρέπει τις ζημιές λόγω παγετού. 

Διευκολύνει τον καθαρισμό και επιβραδύνει τις αποθέσεις υλικών. 

Υψηλή αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία, δεν κιτρινίζει. 

Συσκευασία: 1 lt    

Καλυπτικότητα: 4-7 M² / L

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤEMAXIA /ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ lt

5721001000 4 1
*Διατίθεται σε άλλες συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας

ΕΦαρμοΓΕσ
Είναι ιδανικό για την προστασία τοίχων, σκεπών και όλων των εξωτερικών 
κάθετων πορωδών υποστρωμάτων, όπως φυσική πέτρα, σκυρόδεμα, επίχρισμα, 
τούβλα, τερακότα.
Προστατεύει τα υποστρώματα από πλακάκια, καθώς και το ξύλο και τα ελαφριά 
κράματα (αλουμίνιο, χρώμιο, χαλκός, ψευδάργυρος, κλπ.). 
Χρησιμοποιείται για αποκατάσταση ή σε καινούργιες κατασκευές. 

οΔηΓίΕσ Χρησησ 
Προετοιμασία υποστρώματος: Εφαρμόζετε το προϊόν σε μια στεγνή, καθαρή 
επιφάνεια χωρίς σκόνη και λάδια. Χρησιμοποιείτε το προϊόν σκέτο, μην 
το αραιώνετε. Ανακινείτε καλά πριν από την χρήση. Κάνετε πάντοτε μια 
προκαταρκτική δοκιμή. Εφαρμόζετε με βούρτσα, ρολό ή μονάδα ψεκασμού 
χαμηλής πίεσης. Το υπόστρωμα πρέπει να εμποτιστεί σε σημείο κορεσμού 
με μία εφαρμογή ή με 2 διαδοχικές εφαρμογές «υγρό σε υγρό»  ανάλογα 
με το πορώδες. Εφαρμόζετε πάντοτε από κάτω προς τα πάνω, χωρίς να 
υπερφορτώνετε το υπόστρωμα. Πάντα καθαρίζετε τον εξοπλισμό με νερό. 
Διατηρείτε το προϊόν σε ξηρό μέρος (μεταξύ 5°C και 30°C).
Ασφαλές στέγνωμα: 24 ώρες. 

Υψηλής απόδοσης απωθητικό νερού, που παρέχει διάφανη προστασία σε 
όλα τα πορώδη υλικά, όπως πέτρα και μπετό. 

ΒασίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Εισχωρεί βαθιά στους πόρους του υλικού ώστε να το καταστήσει αδιαπέραστο και αποτρέπει 
τις αρνητικές επιδράσεις της υγρασίας: διηθήσεις, όξινη βροχή, διάβρωση, κύκλος ψύξης /
απόψυξης, ανάπτυξη βρύων και λειχήνων, νιτρικό κάλιο κ.λπ. 

Εντελώς άχρωμο μετά την εφαρμογή, δεν αλλάζει το χρώμα του υλικού, δεν δημιουργεί φιλμ

Αφήνει την επιφάνεια να αναπνέει

Προστατεύει ενάντια στο νερό, την υγρασία και τον παγετό

Έχει επίσης δράση κατά της σκόνης και σκληραίνει την επιφάνεια των υλικών

Ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV, δεν κιτρινίζει με τον καιρό, επιβραδύνει την φθορά 
του υλικού

Φιλικό προς το περιβάλλον, προϊόν υδατικής βάσης, χωρίς διαλύτες, με χαμηλά ποσοστά ΠΟΕ 
(Πτητικές Οργανικές Ενώσεις).

Συσκευασίες: 1 lt & 5 lt 

Καλυπτικότητα: 3 - 6 M² / L

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ lt

5720201000 8 1

5720205000 4 5
*Διατίθεται σε άλλες συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας
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ΕΦαρμοΓΕσ
Κατάλληλο για: μάρμαρο, γρανίτη, σχιστόλιθο, κεραμικά, βερνικωμένες 
και κρυσταλλωμένες επιφάνειες, πήλινη πορσελάνη και όλες τις ομαλές 
ανόργανες επιφάνειες, ιδίως χαμηλού πορώδους υλικά από πυριτιούχο 
ασβεστόλιθο. 
Χρησιμοποιείται για αποκατάσταση/ανακαίνιση ή σε νέες κατασκευές. 

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε βροχερό ή πολύ ζεστό καιρό. Θερμοκρασία αέρα 
και υλικού μεταξύ 5° και 30°C. 
Προετοιμασία υποστρώματος: Εφαρμόζετε το προϊόν σε καθαρό, στεγνό 
υπόστρωμα, χωρίς σκόνη ή λιπαρές ουσίες. Χρησιμοποιείτε το προϊόν από το 
δοχείο του. Ανακινείτε καλά πριν από την χρήση. Κάνετε πάντα μία δοκιμή σε 
ένα μικρό, κρυμμένο τμήμα της επιφάνειας. Η επιφάνεια πρέπει να εμποτιστεί 
με μια μόνο εφαρμογή, με βούρτσα, ρολό βαφής ή ύφασμα από μικροΐνες 
ή πανί. Αφήνετε το προϊόν να διεισδύσει και να στεγνώσει (από 10 έως 60 
λεπτά, ανάλογα με το πορώδες και τη θερμοκρασία της επιφάνειας). Μην 
εφαρμόζετε υπερβολική ποσότητα, αφαιρείτε το περίσσευμα με ένα καθαρό 
ύφασμα, προτού στεγνώσει το προϊόν. 

Απωθητικό νερού, λιπαρών ουσιών και λεκέδων. Ιδανική προστασία όλων 
των υλικών χαμηλού και πολύ χαμηλού πορώδους (π.χ. μάρμαρα και 
γρανίτες). 

ΒασίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Προστατεύει τα οικοδομικά υλικά χαμηλού πορώδους από τη διείσδυση νερού, βρωμιάς και 
λιπαρών λεκέδων. 

Επίσης, έχει την ιδιότητα να αντιστέκεται στη διείσδυση αδύναμων οξέων (χυμοί φρούτων, 
κέτσαπ κ.λπ.). 

Περιορίζει την ανάπτυξη βρύων και λειχήνων και προλαμβάνει ζημιές από παγετό. 

Διευκολύνει το καθάρισμα και καθυστερεί τη συγκέντρωση επιβλαβών υλικών.

Υψηλή ανθεκτικότητα στην τριβή και την ακτινοβολία UV (δεν κιτρινίζει). 

Αφήνει το υλικό να αναπνέει, δεν αλλάζει το χρώμα του. 

Άοσμο, χωρίς σιλικόνη, μη τοξικό.

Συσκευασίες: σπρέι 750 ml & 2 lt

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ /ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml/lt

5721430750 6 750

5721432000 4 2
*Διατίθεται σε άλλες συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας

ECO

ΕΦαρμοΓΕσ
Ιδανικό για οποιαδήποτε ολισθηρή επιφάνεια, ιδίως βρεγμένη: τμήματα γύρω 
από πισίνα, ταράτσες, τμήματα πεζοδρομίων κ.άλ.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς χώρους, όπως 
καταστήματα, λόμπι, γυμναστήρια, καθιστικά, κουζίνες, μπάνια (ντουζιέρες, 
μπανιέρες από σμάλτο) κ.άλ.
Κατάλληλο για όλα τα ολισθηρά ορυκτά υλικά: κεραμικά, πλακάκια, γρανίτη, 
τσιμέντο, μωσαϊκό, σμάλτο κ.άλ.
Μην το χρησιμοποιείτε σε λουστραρισμένες ή κρυσταλλικές επιφάνειες, ούτε 
σε πλαστικές ή ακρυλικές βαφές. 

οΔηΓίΕσ Χρησησ 
Κάνετε μία δοκιμή σε ένα μικρό, κρυφό τμήμα του υποστρώματος.
Ψεκάζετε πάνω σε καθαρό, χωρίς σκόνη και στεγνό υπόστρωμα. Μην αφήνετε 
το προϊόν να στεγνώσει καθώς το χρησιμοποιείτε. Προσθέτετε επιπλέον 
ποσότητα αν χρειαστεί. Αφήνετε το προϊόν να δράσει για 40 - 60 λεπτά.  
Έπειτα ξεβγάζετε προσεκτικά με νερό. 
Αποθηκεύετε το προϊόν μακριά από παγετό και ζέστη.

Αντιολισθητική περιποίηση ολισθηρών ορυκτών επιφανειών. Αρκεί μία απλή 
εφαρμογή για να μην γλιστρούν οι επιφάνειες. 

ΒασίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Εύκολο και γρήγορο στην εφαρμογή, παρέχει προστασία που διαρκεί.

Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Αόρατο, δεν επηρεάζει το υλικό όπου εφαρμόζεται. 

Φιλικό  προς το περιβάλλον, υδατικής βάσης, χωρίς διαλύτες, με χαμηλές εκπομπές ΠΟΕ 
(Οργανικές Πτητικές Ενώσεις).

Συσκευασία: σπρέι 750 ml, 5 lt.

Καλυπτικότητα: 8 -10 M² / L

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml/lt

5770000750 6 750

5770005000 4 5
*Διατίθεται σε άλλες συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας
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ΕΦαρμοΓΕσ
Απομακρύνει τελείως τη βρωμιά  (λιπαρούς λεκέδες, μόλυνση λόγω υγρασίας, 
ρύπανση, σημάδια από φύλλα κ.λπ.) από τα δομικά υλικά. 
Συνιστάται για εξωτερική εφαρμογή σε τοίχους, μουσεία, μνημεία, στέγες, 
μπαλκόνια, σιντριβάνια, δεξαμενές, φράχτες, εξέδρες, πέτρες κήπου και 
πεζοδρομίου, κύτη σκαφών, τέντες, γήπεδα τένις κ.αλ.
Είναι ιδανικό για πορώδη δομικά υλικά: σκυρόδεμα (μπετό), φυσική και τεχνητή 
πέτρα, τερακότα, επιχρίσματα. 

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Εφαρμόζετε σε στεγνό ή ελαφρώς υγρό υλικό με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης, 
ώσπου η επιφάνεια να εμποτιστεί. Σε κάθετα υποστρώματα, εφαρμόζετε 
πάντοτε από κάτω προς τα πάνω. Προτάσεις χρήσης/ποσότητας: 
• Λερωμένο υπόστρωμα+ 1 στρώμα = 6 m² / L
• Λερωμένο υπόστρωμα++2 στρώματα. Μεσοδιάστημα 1 ώρα = 4 m² / L
• Λερωμένο υπόστρωμα+++3 στρώματα. Μεσοδιάστημα 1ώρα = 3 m² / L
Το ξέβγαλμα δεν είναι απαραίτητο, αλλά βοηθά στην απομάκρυνση των 
υπολειμμάτων. Αφού γίνει η εφαρμογή, το υλικό μπορεί απλώς να ξεπλυθεί με 
νερό, χωρίς την χρήση πλυστικού υψηλής πίεσης. Σε περίπτωση που θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε πλυστικό υψηλής πίεσης, περιμένετε 24 ώρες μετά από την 
εφαρμογή. Πάντα καθαρίζετε τον εξοπλισμό με νερό. 
Προληπτική εφαρμογή: Για να αποφύγετε μελλοντική βρωμιά, συνιστάται η 
προστασία της επιφάνειας με μια προστατευτική εφαρμογή προϊόντων της 
γκάμας ProtectGuard® ή ImperGuard®.  

Γρήγορο καθαριστικό υψηλών επιδόσεων, για όλους τους τύπους βρωμιάς 
που διεισδύει σε δομικά υλικά και επιφάνειες όπως τοίχους, δάπεδα, 
ταράτσες, κεραμίδια, οροφές κ.άλ. 

ΒασίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Πολύ γρήγορη και αποτελεσματική δράση, δεν απαιτεί ξέβγαλμα.

Δεν καταστρέφει την επιφάνεια του υλικού στο οποίο εφαρμόζεται και δεν αλλοιώνει 
το χρώμα του. 

Δεν περιέχει διαλύτες και οξέα, χρησιμοποιείται εναλλακτικά των σκληρών διαβρωτικών και 
όξινων προϊόντων καθαρισμού που είναι επικίνδυνα για τον χρήστη και επιβλαβή για τα υλικά.

Συσκευασία: 2lt &5 lt     

Καλυπτικότητα: 3 - 6 M² / L

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ lt

5714105000 4 5

5714102000 4 2
*Διατίθεται σε άλλες συσκευασίες κατόπιν συνεννόησης

ΕΦαρμοΓΕσ
Σε εξωτερικούς χώρους, σε υλικά όπως τερακότα, σχιστόλιθος, σκυρόδεμα, 
φυσική πέτρα, άσφαλτος, επιστρώσεις, ξύλο, σύνθετα ή συνθετικά υλικά, γυαλί 
κ.λπ.

οΔηΓίΕσ Χρησησ 
Προετοιμασία υποστρώματος: Αν τα βρύα είναι πολύ πυκνά, βουρτσίζετε πριν 
από την εφαρμογή. 
Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση, αλλά μπορεί να αραιωθεί έως και 1:2 στην 
περίπτωση προληπτικής εφαρμογής. Όταν εφαρμόζεται προληπτικά πριν από 
τον χρωματισμό, το ANTI-M GUARD® 24 μπορεί να αραιωθεί σε αναλογία 
1 (όγκος προϊόντος) προς 2 (όγκους νερού) και να ψεκαστεί πάνω στο 
υπόστρωμα, πριν από τον χρωματισμό. Μην προχωρήσετε στον χρωματισμό 
έως ότου το υπόστρωμα να έχει στεγνώσει εντελώς.
Ανακινείτε καλά το προϊόν πριν από την χρήση. Κάνετε πάντοτε μια 
προκαταρκτική δοκιμή. Εφαρμόζετε με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης, ώσπου 
το υπόστρωμα να εμποτιστεί. Αφήνετε να δράσει για 10 έως 15 ημέρες. Τα 
υπολείμματα μπορούν να απομακρυνθούν με βούρτσισμα ή με τη βοήθεια της 
φύσης (βροχή). Ωστόσο, αν βρέξει κατά τις πρώτες 48 ώρες μετά από την 
εφαρμογή, το προϊόν ενδέχεται να διαλυθεί και θα πρέπει να ξαναψεκασθεί.
Καθαρίστε τον εξοπλισμό με νερό.
Για να αποφύγετε την επανεμφάνιση βρύων, συνιστάται η προστασία της 
επιφάνειας με ProtectGuard® ή ImperGuard®. 

Προϊόν επανορθωτικής και προληπτικής δράσης που καταστρέφει πλήρως 
όλη την παρασιτική βλάστηση (βρύα, λειχήνες, φύκη και μύκητες), η οποία 
κατόπιν απομακρύνεται από τη βροχή ή με απλό βούρτσισμα, και εμποδίζει 
την γρήγορη επανεμφάνισή της.

ΒασίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Κατάλληλο για όλους τους τύπους υλικών, δεν επηρεάζει τα υλικά όπου εφαρμόζεται.

Τα ενεργά συστατικά του προϊόντος εμποτίζουν το υλικό και περιορίζουν τον πολλαπλασιασμό 
της μούχλας, καθιστώντας δυσκολότερη τη βλάστηση των παρασιτικών φυτών. 

Υπολειμματική δράση που διαρκεί από 1 έως 3 έτη μετά την εφαρμογή (ανάλογα με τον τύπο 
του υλικού και την έκθεση). 

Συσκευασία: 5 lt

Καλυπτικότητα: 4 - 6 M² / L

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ lt

5771005000 4 5
*Διατίθεται σε άλλες συσκευασίες κατόπιν συνεννόησης

56 57



ΕΦαρμοΓΕσ
Ιδανικό για πλαστικές και μεταλλικές επιφάνειες, βαμμένες ή μη 
(προφυλακτήρες, προστατευτικά, ταμπλό, κ.ά). 

οΔηΓίΕσ Χρησησ
ΒΗΜΑ 1ο: Εφαρμογή. Απλώστε σε ένα λεπτό και κανονικό στρώμα. Μη βάζετε 
πλεονάζον υλικό, όλο το προϊόν πρέπει να διεισδύσει στην επιφάνεια.
ΒΗΜΑ 2ο: Στέγνωμα. Μετά από 10 λεπτά, η επιφάνεια πρέπει να σκουπιστεί 
και να γυαλιστεί με ένα πανί μικροϊνών χωρίς χνούδι. Προστασία στεγνώματος: 
24 ώρες

Το GTS® αναβιώνει το αρχικό χρώμα όλων των πλαστικών και χρωμάτων 
που επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες. Εξασφαλίζει την προστασία 
του υλικού από λεκέδες και σκόνη και διευκολύνει τον καθημερινό 
καθαρισμό των επιφανειών.

ΒασίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Αποκαθιστά το χρώμα και δίνει λάμψη

Προστατεύει από λεκέδες και σκόνη

Εύκολο και γρήγορο στη χρήση

Μακριά επίδραση 

Μη διαβρωτικό

Πολλαπλές χρήσεις

Πολύ οικονομικό – έως 8m² ανά συσκευασία!

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ lt

5783002550 3/6 0,25
*Διατίθεται σε άλλες συσκευασίες κατόπιν συνεννόησης

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Βρέχετε μόνο με νερό και αφαιρείτε τα σημάδια από τις επιφάνειες.

σύστασΕίσ
Κάντε πρώτα μια δοκιμή σε μικρό μη εμφανές σημείο.
Να μην τη χρησιμοποιείτε στεγνή.
Να μην τη χρησιμοποιείτε με απορρυπαντικά ή καθαριστικά γενικής χρήσης, 
όπως λευκαντικά.
Μπορεί να θολώσει γυαλισμένες, γυαλιστερές ή λακαρισμένες επιφάνειες.
Μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό στις ταπετσαρίες.
Δεν ενδείκνυται για πορώδεις επιφάνειες.
Μην το χρησιμοποιείτε επάνω στο δέρμα - κρατήστε το μακριά από παιδιά.

ΓΟΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Αφαιρεί σημάδια από στυλό, μαρκαδόρους, δαχτυλιές, άλατα, πίσσα, 
υπολείμματα κόλλας και μούχλα από τοίχους, πατώματα, πλακάκια και 
επιφάνειες από ξύλο, βινύλιο, αλουμίνιο, PVC, μέταλλο, δέρμα κ.λπ. 
Μόνο με νερό!

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5732210000 6 Kουτιά (περιέχομενο ανά κουτί 10 τεμάχια)
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ΕΦαρμοΓΕσ
Κατάλληλο για μόνιμα ελαστικές συγκολλήσεις σε: 
Χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, ανοδιωμένο 
αλουμίνιο, ορείχαλκο, γυαλί, ακρυλικό γυαλί*, 
κεραμικά, πέτρα, σκυρόδεμα, ABS*, PBT, PVC σκληρό 
και μαλακό, PA6.6-30, EPDM*, GRP, ξύλο, με βαφή 
σκόνης*, βερνικωμένες, γαλβανισμένες, χρωμιωμένες 
επιφάνειες, μονωτικά υλικά και μονωτικά πάνελ.
*Μπορεί να είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ένα 
συγκολλητικό μέσο. Συνιστάται μια προκαταρκτική 
δοκιμή για υλικά που είναι επιρρεπή σε ρωγμές λόγω 
πίεσης. Ακατάλληλα υλικά χωρίς ειδική προεπεξεργασία 
είναι καλύμματα από πίσσα, πισσόχαρτο, ασφαλτικές 
επενδύσεις, POM, σιλικόνη, PTFE, PE, PP, HDPE, LDPE.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη, 
λιπαρά στοιχεία και παλιές κόλλες. Το TURBOFLEX® 
4 IN 1 εφαρμόζεται σε πάρα πολλές επιφάνειες χωρίς 
ενισχυτικό συγκόλλησης (primer). Ωστόσο, όπου 
απαιτείται, συνιστάται η χρήση ενισχυτικού συγκόλλησης. 
Η σωστή διαστασιολόγηση των αρμών (αρθρώσεων) 
είναι αναγκαία για μία άριστη σφράγιση.
Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το σωληνάριο, 
βιδώνετε το ακροφύσιο και απλώνετε το υλικό σε 
γραμμές, με την χρήση πιστολιού ή με σπάτουλα, 
ομοιόμορφα στις προς συγκόλληση επιφάνειες. Το 
πάχος του υλικού εξαρτάται από την επιφάνεια των 
υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν. Προσαρμόζετε 
τη σύνδεση μέσα σε 8 λεπτά το αργότερο. 
Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν ακούνητες για 24 
ώρες. 
Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται και 
φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.
To TURBOFLEX® 4 IN 1 είναι βαφόμενο. Λόγω της 

ποικιλίας διαθέσιμων βερνικιών και χρωμάτων στην 
αγορά, προτείνεται μία προκαταρκτική δοκιμή σε κάθε 
περίπτωση.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι.

Καινοτόμος κόλλα υψηλής τεχνολογίας στιγμιαίας συναρμολόγησης για 
επένδυση εσωτερικών τοίχων. Συγκρατεί αμέσως βάρη σανίδων έως και 25 kg/
m² και μπορεί να διορθωθεί έως και 15 λεπτά μετά την κόλληση. Κατάλληλη 
για αρμούς έως και 10 mm. Δεν περιέχει νερό, διαλύτες, ισοκυανικές ενώσεις, 
φθαλικές ενώσεις, δισφαινόλες, σιλικόνες, οξίμες και κασσίτερο.

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore A, DIN ISO 7619-1μετά από 7 
ημέρες αποθήκευσης σε +23°C / 50% υγρασία

58%

Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και +230C  περίπου 2,2 N/mm²

(DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 7 ημέρες  

σε +23°C / 50% υγρασία 1,34 ± 0,05 g/cm³

περίπου 2,2 N/mm²

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

200%

περίπου 1,8 N/mm²

Αντοχή σε εφελκυσμό, DIN 53504 S2* περίπου 3,2 N/mm²

Συνοχή σταθερή  

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση περίπου 2,5 mm

(DIN EN ISO 10563) < = 10 %

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C / 50% υγρασία max. 8 λεπτά 

Θερμοκρασία εφαρμογής + 5 °C έως + 40 °C

Πυκνότητα σε +23°C / 50% υγρασία  1.41 ± 0.05 g/cm³ 

Τελική σκλήρυνση σε +23°C / 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες ≥ 3.0 mm
Μετά από 48 ώρες ≥ 4.5 mm

Αντοχή σε θερμοκρασίες  -40°C έως +90°C 

Χρώματα Λευκό, διάφανο, γκρι, μαύρο, καφέ

Χρόνος σχηματισμού κρούστας στους + 23 °C, 50% rf περίπου 4 λεπτά

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ /

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

505098444 6/12 290 ■ White

505098454 6/12 290 ■ Black

505098464 6/12 290 ■ Grey

505098474 6/12 290 ■ Transparent
*Διατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη συσκευασία κατόπιν παραγγελίας

4 IN 1
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UNIVERSAL - SMP
DICHTSTOFF

ΕΦαρμοΓΕσ
Το 8 IN 1 UNIVERSAL - SMP DICHTSTOFF είναι 
κατάλληλο για αρμούς σύνδεσης και κίνησης όλων των 
ειδών, σε προσόψεις, κτιριακές κατασκευές, μπάνια 
και είδη υγιεινής, παράθυρα και πόρτες, στη βιομηχανία 
και εργοστασιακές κατασκευές. Ιδιαίτερα κατάλληλο 
για τοιχοποιία, μπετόν, τεχνητές και φυσικές πέτρες, 
ξύλα, στην κατασκευή οχημάτων, στην κατασκευή 
εγκαταστάσεων και στην τεχνολογία κλιματισμού και 
εξαερισμού.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Η προκαταρκτική δοκιμή των υλικών σφράγισης και 
η κατάλληλη προεργασία είναι απαραίτητες για μια 
επιτυχημένη πρόσφυση/σφράγιση. Για την ενίσχυση της 
πρόσφυσης,πρέπει τα υποστρώματα να είναι καθαρά, 
χωρίς λιπαρά στοιχεία, σκόνη και παλιές κόλλες ή 
σφραγιστικά και με τέλεια δομή. Οι πορώδεις επιφάνειες 
μπορεί να χρειαστεί να υποστούν τριβή, να ξεσκονιστούν 
και να καθαριστούν. Κατά την ανακαίνιση, το παλιό 
σφραγιστικό πρέπει να αφαιρεθεί όσο το δυνατόν σε 
μεγαλύτερη ποσότητα. Με πολλά υλικά, επιτυγχάνεται 
καλή πρόσφυση ακόμη και χωρίς προαγωγέα 
πρόσφυσης. 
Στην περίπτωση πολύ υψηλών φορτίων υγρασίας, 
συνιστούμε τη χρήση συγκολλητικού παράγοντα V21 
σε επιφάνειες ανοιχτού πόρου και συγκολλητικού 
παράγοντα V2 σε υλικά κλειστού πόρου. Συνιστώνται 
προκαταρκτικές δοκιμές.
Υπόδειξη: Οι ενισχυτές πρόσφυσης και το λεπτόρρευστο 
σφραγιστικό αφήνουν λεκέδες που δεν μπορούν να 
αφαιρεθούν εντελώς.
Προετοιμάστε τους αρμούς σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές,χρησιμοποιήστε και επεξεργαστείτε τους 
ενισχυτές πρόσφυσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Κόψτε το άκρο του ακροφυσίου σύμφωνα με το 
πλάτος του αρμού. Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί 
καθαρίζονται και φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι.

σύμΒατοτητα ΒαΦησ
Λόγω της ποικιλίας των βερνικιών και χρωμάτων που 
διατίθενται στην αγορά, προτείνουμε προκαταρκτικές 
δοκιμές.

Σφραγιστικό γενικής χρήσης SMP με αντοχή στις ρωγμές, μόνιμα ελαστικό. 
Χάρη στην υψηλή αντοχή του στη μούχλα, είναι ιδανικό για αρμολόγηση 
στοιχείων πρόσοψης, υαλοπινάκων, αρμών στον χώρο υγιεινής καθώς και 
στο δάπεδο. Απολύτως αδιάβροχο, άοσμο και με πολύ χαμηλές εκπομπές. 
Δοκιμασμένο και εγκεκριμένο στον τομέα τροφίμων,πληροί τις απαιτήσεις των 
συστημάτων VDI 6022 RLT.

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά την κλίμακα Shore A (DIN 53505) μετά 
από 3 εβδομάδες αποθήκευσης σε +23 C/ 50% υγρασία

32

Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και + 23 C (DIN 53504 
S2) με αποθήκευση για 7 ημέρες σε +23 C/ 50% 
υγρασία

Περίπου 0,6 N/mm²

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 7 ημέρες σε +23 C/ 50% υγρασία

Περίπου 600%

Ελαστική ανάκτηση επιμήκυνσης 60% (DIN EN  ISO 7389) ≥ 60%

Αντοχή σε εφελκυσμό (DIN 52504 S2) με αποθήκευση 
για 7 ημέρες σε +23 C/ 50% υγρασία

> 1,6 N/mm²

Κινητική δυνατότητα 20 %

Συνοχή (DIN EN ISO 7390) < 3 mm

Χρόνος επεξεργασίας σε +23 C/ 50% υγρασία Max. 30 λεπτά

Τεχνική σκλήρυνση σε +23 C/ 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες> = 2,5 mm

Μετά από 48 ώρες>=3,5mm Από - 40°C έως +90°C

Πυκνότητα 1,48 ± 0,05 g/cm³

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση (DIN EN ISO 10563) < = 3 %

Αντοχή σε θερμοκρασίες Από - 40 °C έως + 90 °C

Θερμοκρασία εφαρμογής Από + 5 °C έως + 40 °C

Συσκευασία Φύσιγγα 310 ml ή σαλάμι 600 ml 
σε κουτιά 12 τμχ.

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής 

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

505033100 6/12 290 ■ Anthrazit Grey   RAL 7016

505033300 6/12 290 ■ Light Grey         RAL 7035

505033400 6/12 290 ■ Pure White        RAL 9010

505033500 6/12 290  Signal Grey       RAL 7007
*Διατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη συσκευασία κατόπιν παραγγελίας

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

8 IN 1
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ΕΦαρμοΓΕσ
Το INDOOR PANEL KLEBSTOFF είναι κατάλληλο για 
Γυψοσανίδες, υγροσανίδες, ινοσανίδες σκυροδέματος, 
σκυρόδεμα, ασβεστόλιθο,κεραμικά, πλακάκια, γυαλί, 
καθρέφτη, λακαρισμένο γυαλί, ακατέργαστες σανίδες 
MDF, σανίδες OSB, μοριοσανίδες, πάνελ HPL, ακρυλικά 
πάνελ*, πάνελ ορυκτών ακρυλικών, επισμαλτωμένα 
πάνελ, συμπαγείς και σταθερές επιφάνειες ακρυλικής 
λάκας*, μάρμαρο, γρανίτη, σχιστόλιθο, τσιμεντοκονία, 
πολυαμίδιο*, σκληρό PVC*, αφρώδες PVC*, αλουμίνιο, 
ανοδιωμένο αλουμίνιο, χαλκό, ορείχαλκο, χάλυβα V2A, 
γαλβανισμένο χάλυβα, ακατέργαστο χάλυβα, συμπαγή 
και σταθερά φύλλα αφρού διογκωμένης πολυστερίνης 
(EPS, XPS) κ. άλ.  
* Συνιστώνται δοκιμές πρόσφυσης

αΚαταΛΛηΛα ύΛίΚα Χωρίσ 
ΕίΔίΚη ΠροΕΠΕΞΕρΓασία
Επενδύσεις από πίσσα, πισσόχαρτο, ασφαλτικές 
επενδύσεις, POM, σιλικόνη, PTFE, PE, PP, HDPE, LDPE 
και διάφορα πλαστικά. Για υποστρώματα και υλικά, 
χρώματα και επιστρώσεις για τα οποία δεν υπάρχει 
εμπειρία σε σχέση με την πρόσφυση, συνιστώνται 
προκαταρκτικές δοκιμές και συνεννόηση με τους 
μηχανικούς εφαρμογής.

Διατίθεται σε χρώμα Γαλάζιο
 
ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με ειδικό 
μηχάνημα.

Καινοτόμος κόλλα υψηλής τεχνολογίας στιγμιαίας συναρμολόγησης για 
επένδυση εσωτερικών τοίχων. Συγκρατεί αμέσως βάρη σανίδων έως και 25 kg/
m² και μπορεί να διορθωθεί έως και 15 λεπτά μετά την κόλληση. Κατάλληλη 
για αρμούς έως και 10 mm. Δεν περιέχει νερό, διαλύτες, ισοκυανικές ενώσεις, 
φθαλικές ενώσεις, δισφαινόλες, σιλικόνες, οξίμες και κασσίτερο.

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Χημική βάση Υβριδικό πολυμερές 

τροποποιημένο με σιλάνιο

Σύσταση σταθερό έως 30 mm

Πλάτος αρμού περίπου 40 mm

Πυκνότητα 1,34 ± 0,05 g/cm³

Χρόνος επεξεργασίας περίπου 20 λεπτά

Σκληρότητα κατά την κλίμακα Shore A, DIN ISO 7619-1 53

Μονάδα σε επιμήκυνση 100%, DIN 53504 S2 περίπου 1,8 N/mm²

Επιμήκυνση θραύσης, DIN 53504 S2 περίπου 200%

Αντοχή εφελκυσμού μετά από 7 ημέρες, DIN 53504 S2 περίπου 2,6 N/mm²

Πλήρης σκλήρυνση ύστερα από 24 ώρες περίπου 2,5 mm

Πλήρης σκλήρυνση ύστερα από 48 ώρες περίπου 3,5 mm

Μεταβολή όγκου, DIN EN ISO 10563 περίπου 4%

Ανθεκτικότητα στις θερμοκρασίες - 40 °C έως + 90 °C

Θερμοκρασία επεξεργασίας + 5 °C έως + 40 °C

* Τα δεδομένα βασίζονται σε μετρήσεις μετά από 7 ημέρες.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

505022290 6/12 290 ■ Light Blue

505022600 12 600 ■ Light Blue
*Διατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη συσκευασία κατόπιν παραγγελίας

INDOOR
PANEL

KLEbSTOFF
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Γενικής χρήσης, μόνιμα ελαστικό συγκολλητικό και σφραγιστικό ενός 
συστατικού, με βάση SMP - Υβριδικό Πολυμερές. Ισχυρή πρόσφυση και 
σταθερότητα. Φιλικό στο περιβάλλον.

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) 45

Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και +23°C 
(DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 7 ημέρες 
σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου 1.6 N/mm²

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) 
με αποθήκευση για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου 350 % 

Αντοχή στον εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση 
για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου 2.5 N/mm² 

Συνοχή (DIN EN ISO 7390)  ≤ 3mm 

Στερεότητα Παστοειδές, με καλή σταθερότητα 

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C / 50% υγρασία Μax. 30 λεπτά

Τελική σκλήρυνση σε +23°C / 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες ≥ 3.0 mm 
Μετά από 48 ώρες ≥ 4.0 mm 

Πυκνότητα σε +23°C / 50% υγρασία 1.52 ± 0.05 g/cm³

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση (DIN EN ISO 
10563)

 ≤ 5% 

Αντοχή σε θερμοκρασίες Από - 40°C έως +90°C 

Θερμοκρασία εφαρμογής Από + 5°C έως +40°C 

Χρώματα Λευκό, μαύρο, γκρι

Συσκευασία Φύσιγγα 290 ml, σαλάμι 600 ml σε 
κουτιά 12 τμχ    

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 15 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής 

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Μerbenit HM21

ΕΦαρμοΓΕσ
To MERBENIT HM21 είναι κατάλληλο για τη βιομηχανία 
μετάλλου, κατασκευή συσκευών και μηχανημάτων, 
τεχνολογία ηλεκτρικών και πλαστικών, τεχνολογία 
εξαερισμού και κλιματισμού, κατασκευή αμαξωμάτων, 
οχήματα σιδηροδρόμων, αυτοκινητοβιομηχανία, 
κοντέινερ.
Μπορείτε να κολλήσετε εύκολα: πινακίδες, πηχάκια, 
σοβατεπί, περβάζια, υποστηρίγματα, προφίλ, 
επενδύσεις, πλαίσια στήριξης, καλύμματα, πλάκες, 
ελάσματα, περιβλήματα, κιβώτια, καμπίνες, επικαλύψεις, 
στρωματικές δομές (τύπου σάντουιτς), κοντέινερ, 
υπερδομές, πλακίδια δαπέδων, πλαίσια ξύλου
πλαστικού και αλουμινίου, πάνελ, φατνώματα, 
διαφράγματα, χιτώνια και προστατευτικές διατάξεις 
άκρων κ.άλ.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη, 
λιπαρά στοιχεία και παλιές κόλλες. 
Εφαρμόζεται σε πάρα πολλές επιφάνειες χωρίς 
ενισχυτικό συγκόλλησης (primer). Ωστόσο, όπου 
απαιτείται, συνιστάται η χρήση ενισχυτικού συγκόλλησης. 
Η σωστή διαστασιολόγηση των αρμών (αρθρώσεων) 
είναι αναγκαία για μία άριστη σφράγιση.
Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το σωληνάριο, 
βιδώνετε το ακροφύσιο και απλώνετε το υλικό σε 
γραμμές, με την χρήση πιστολιού ή με σπάτουλα, 
ομοιόμορφα στις προς συγκόλληση επιφάνειες. 
Το πάχος του υλικού εξαρτάται από την επιφάνεια των 
υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν. Προσαρμόζετε 
τη σύνδεση μέσα σε 30 λεπτά το αργότερο. 
Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν σταθερές για 24 
ώρες. Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται 
και φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.

To MERBENIT HM21 είναι βαφόμενο. Λόγω της 
ποικιλίας διαθέσιμων βερνικιών και χρωμάτων στην 
αγορά, προτείνεται μία προκαταρκτική δοκιμή σε κάθε 
περίπτωση.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤEMAXIA /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

55ΗΜ210024 6/12 290  Λευκό

55ΗΜ210026 6/12 290 ■ Μαύρο

55ΗΜ210027 6/12 290 ■ Γκρι

55ΗΜ210034 12 600  Λευκό

55ΗΜ210036 12 600 ■ Μαύρο

55ΗΜ210037 12 600 ■ Γκρι
*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας
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Μόνιμα ελαστικό συγκολλητικό και σφραγιστικό ενός συστατικού, με βάση 
SMP - Υβριδικό Πολυμερές. Παρουσιάζει υψηλού βαθμού σκληρότητα Shore 
και ιδιαίτερα αποτελεσματική πρόσφυση. Είναι σχεδιασμένο για συστήματα 
κλιματισμού και εξαερισμού και πιστοποιημένο με ISEGA για χρήση σε σημεία 
όπου βρίσκονται κοντά σε τρόφιμα.

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) 60

Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και +23°C 
(DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 3 μήνες 
σε +23°C / 50% υγρασία

2.3 N/mm²

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 3 μήνες σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου  250% 

Αντοχή στον εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση 
για 3 μήνες σε +23°C / 50% υγρασία)

≥ 3.3 N/mm² 

Συνοχή (DIN EN ISO 7390) Σταθερή 

Στερεότητα Παστοειδές, με καλή σταθερότητα 

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C / 50% υγρασία Μax. 10 λεπτά

Τελική σκλήρυνση σε +23°C / 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες ≥ 2.0 mm 
Μετά από 48 ώρες: ≥ 3.0 mm 

Πυκνότητα σε +23°C/ 50% υγρασία 1.54 ± 0.05 g/cm³

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση 
(DIN EN ISO 10563)

≤ 8% 

Αντοχή σε θερμοκρασίες Από -40°C έως +90°C 

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +40°C 

Χρώματα Λευκό, μαύρο, γκρι

Συσκευασία Φύσιγγα 290 ml, σαλάμι 600 ml σε 
κουτιά 12 τμχ    

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 18 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής 

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Μerbenit HS60

ΕΦαρμοΓΕσ
Για τη βιομηχανία μετάλλου, κατασκευή συσκευών 
και μηχανημάτων, τεχνολογία ηλεκτρικών και 
πλαστικών, τεχνολογία εξαερισμού και κλιματισμού, 
κατασκευή αμαξωμάτων, οχήματα σιδηροδρόμων, 
αυτοκινητοβιομηχανία, κοντέινερ.
Μπορείτε να κολλήσετε εύκολα: πινακίδες, πηχάκια, 
σοβατεπί, περβάζια, υποστηρίγματα, προφίλ, 
επενδύσεις, πλαίσια στήριξης, καλύμματα, πλάκες, 
ελάσματα, περιβλήματα, κιβώτια, καμπίνες, επικαλύψεις, 
στρωματικές δομές (τύπου σάντουιτς), κοντέινερ, 
υπερδομές, πλακίδια δαπέδων, πλαίσια ξύλου
πλαστικού και αλουμινίου, πάνελ, φατνώματα, 
διαφράγματα, χιτώνια και προστατευτικές διατάξεις 
άκρων κ.άλ.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη, 
λιπαρά στοιχεία και παλιές κόλλες. 
Το MERBENIT HS60 εφαρμόζεται σε πάρα πολλές 
επιφάνειες χωρίς ενισχυτικό συγκόλλησης (primer). 
Ωστόσο, όπου απαιτείται, συνιστάται η χρήση ενισχυτικού 
συγκόλλησης. Η σωστή διαστασιολόγηση των αρμών 
(αρθρώσεων) είναι αναγκαία για μία άριστη σφράγιση.
Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το σωληνάριο, 
βιδώνετε το ακροφύσιο και απλώνετε το υλικό σε 
γραμμές, με την χρήση πιστολιού ή με σπάτουλα, 
ομοιόμορφα στις προς συγκόλληση επιφάνειες. 
Το πάχος του υλικού εξαρτάται από την επιφάνεια των 
υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν. Προσαρμόζετε 
τη σύνδεση μέσα σε 10 λεπτά το αργότερο. 
Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν σταθερές 
για 24 ώρες. 
Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται και 
φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.

To MERBENIT HS60 είναι βαφόμενο. Λόγω της 
ποικιλίας διαθέσιμων βερνικιών και χρωμάτων στην 
αγορά, προτείνεται μία προκαταρκτική δοκιμή σε κάθε 
περίπτωση.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

55HS600024 6/12 290  Λευκό

55HS600026 6/12 290 ■ Μαύρο

55HS600027 6/12 290 ■ Γκρι

55HS600034 12 600  Λευκό

55HS600036 12 600 ■ Μαύρο

55HS600037 12 600 ■ Γκρι
*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας
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Μόνιμα ελαστικό συγκολλητικό ενός συστατικού, με βάση SMP - Υβριδικό 
Πολυμερές. Γρήγορης σκλήρυνσης, υψηλού ιξώδους. Κατάλληλο για 
συγκόλληση παρμπρίζ σε αμαξώματα αυτοκινήτων (πιστοποιητικό Thatcham 
FMVSS 212). Χωρίς διαλύτες, σιλικόνες και ισοκυανίτες. Φιλικό στο 
περιβάλλον. 

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) 55

Συντελεστής επιμήκυνσης 100% (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 3 μήνεςσε +23°C / 50% υγρασία

≥ 1.7 N/mm² 

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 3 μήνες σε +23°C / 50% υγρασία

≥ 300 % 

Αντοχή στον εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση 
για 3 μήνες σε +23°C / 50% υγρασία

≥ 3.3 N/mm² 

Συνοχή (DIN EN ISO 7390) Σταθερή

Στερεότητα Παστοειδές, με καλή σταθερότητα 

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C / 50% υγρασία Max. 15 λεπτά

Τελική σκλήρυνση σε +23°C / 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες ≥ 3.5 mm 
Μετά από 48 ώρες ≥ 4.5 mm 

Πυκνότητα σε +23°C / 50% υγρασία 1.35 ± 0.05 g/cm³

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση (DIN EN ISO 
10563)  ≤ 3% 

≤ 3% 

Αντοχή σε θερμοκρασίες Από - 40 °C έως +90°C 

Θερμοκρασία εφαρμογής Από   +5°C έως +40°C 

Χρώματα Μαύρο

Συσκευασία Φύσιγγα 290 ml, σαλάμι 600 ml σε 
κουτιά 12 τμχ.    

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 15 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Μerbenit SK212

ΕΦαρμοΓΕσ
Για  βιομηχανία μετάλλου, κατασκευή συσκευών 
και μηχανημάτων, τεχνολογία ηλεκτρικών και 
πλαστικών, τεχνολογία εξαερισμού και κλιματισμού, 
κατασκευή αμαξωμάτων, οχήματα σιδηροδρόμων, 
αυτοκινητοβιομηχανία και κοντέινερ. Παραδείγματα 
κατάλληλων υλικών: Χάλυβας, χάλυβας υψηλής 
ποιότητας, αλουμίνιο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, 
ορείχαλκος, χαλκός (προσοχή σε υψηλές θερμοκρασίες 
που προκαλούνται από την ηλιακή ακτινοβολία), γυαλί, 
ακρυλικό γυαλί, κεραμικό, πέτρα, σκυρόδεμα, ABS 
(ενδεχομένως να χρειαστεί ενισχυτικό συγκόλλησης - 
Primer), PBT, PVC σκληρό και μαλακό, PPE, PA6.6-30, 
EPDM, GFK, ξύλο, επιφάνειες επιστρωμένες με πούδρα
ηλεκτροστατικής βαφής, βερνικωμένες, γαλβανισμένες, 
χρωμιωμένες και γαλβανισμένες με εμβάπτιση 
εν θερμώ.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη, 
λιπαρά στοιχεία και παλιές κόλλες. 
Το MERBENIT SK212 εφαρμόζεται σε πάρα πολλές 
επιφάνειες χωρίς ενισχυτικό συγκόλλησης (primer). 
Ωστόσο, όπου απαιτείται, συνιστάται η χρήση ενισχυτικού 
συγκόλλησης. Η σωστή διαστασιολόγηση των αρμών 
(αρθρώσεων) είναι αναγκαία για μία άριστη σφράγιση.
Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το σωληνάριο, 
βιδώνετε το ακροφύσιο και απλώνετε το υλικό σε 
γραμμές, με την χρήση πιστολιού ή με σπάτουλα, 
ομοιόμορφα στις προς συγκόλληση επιφάνειες. Το 
πάχος του υλικού εξαρτάται από την επιφάνεια των 
υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν. Προσαρμόζετε 
τη σύνδεση μέσα σε 15 λεπτά το αργότερο. 
Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν σταθερές για 24 
ώρες. 

Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται και 
φινίρονται με το  TURBO TOP-FINISH.
To MERBENIT SK212 είναι βαφόμενο. Λόγω της 
ποικιλίας διαθέσιμων βερνικιών και χρωμάτων στην 
αγορά, προτείνεται μία προκαταρκτική δοκιμή σε κάθε 
περίπτωση.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

55SK212026 6/12 290 ■ Black

55SK212036 12 600 ■ Black
*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας
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Μόνιμα ελαστικό, ισχυρό συγκολλητικό/σφραγιστικό ενός συστατικού με βάση 
SMP - Υβριδικό Πολυμερές με υψηλή και ιδιαίτερα γρήγορη συγκέντρωση 
δύναμης. Σκληραίνει με την υγρασία. Είναι ουδέτερου πολυμερισμού, άοσμο, 
χωρίς διαλύτες, σιλικόνες και ισοκυανίτες. Φιλικό στο περιβάλλον. 

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) 50

Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και +23°C 
(DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 7 ημέρες 
σε +23°C / 50% υγρασία περ. 2.2 N/mm² 

> 600%

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου  200% 

Αντοχή στον εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση 
για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία)

περ. 3.4 N/mm² 

Συνοχή Σταθερή 

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C / 50% υγρασία Μax. 8 λεπτά

Τελική σκλήρυνση σε +23°C / 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες ≥ 3.5 mm 
Μετά από 48 ώρες: ≥ 4.5 mm

Πυκνότητα σε +23°C/ 50% υγρασία 1.40 ± 0.05 g/cm³

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση 
(DIN EN ISO 10563)

≤ 7% 

Αντοχή σε θερμοκρασίες Από -40°C έως +90°C 

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +40°C 

Χρώματα Λευκό, μαύρο, γκρι

Συσκευασία Φύσιγγα 290 ml, σαλάμι 600 ml σε 
κουτιά 12 τμχ    

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 15 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής 

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Μerbenit SF50

ΕΦαρμοΓΕσ
Ευέλικτη συγκόλληση για εφαρμογές μετάλλου και 
πλαστικού, την κατασκευή συσκευών και μηχανών,  τον 
κλιματισμό και τα συστήματα εξαερισμού, την κατασκευή 
οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων.

οΔηΓίΕσ ΧρησΕωσ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη, 
λιπαρά στοιχεία και παλιές κόλλες. 
Το MERBENIT SF50 εφαρμόζεται σε πάρα πολλές 
επιφάνειες χωρίς ενισχυτικό συγκόλλησης (primer). 
Ωστόσο, όπου απαιτείται, συνιστάται η χρήση ενισχυτικού 
συγκόλλησης. 
Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το σωληνάριο, 
βιδώνετε το ακροφύσιο και απλώνετε το υλικό σε 
γραμμές ή, με την χρήση πιστολιού, ομοιόμορφα στις 
προς συγκόλληση επιφάνειες. Το πάχος του υλικού 
εξαρτάται από την επιφάνεια των υλικών που πρόκειται 
να κολληθούν. Προσαρμόζετε τη σύνδεση μέσα σε 
8 λεπτά. 
Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν σταθερές για 24 
ώρες. Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται - 
φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.
To MERBENIT SF50 είναι βαφόμενο. Λόγω της 
ποικιλίας διαθέσιμων βερνικιών και χρωμάτων στην 
αγορά, προτείνεται μία προκαταρκτική δοκιμή σε κάθε 
περίπτωση.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι. 

ΚΩΔΙΚΟΣ TΕΜΑΧΙΑ /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

55SF500024 6/12 290 ■ Λευκό

55SF500026 6/12 290 ■ Μαύρο

55SF500027 6/12 290 ■ Γκρι

55SF500034 12 600 ■ Λευκό

55SF500036 12 600 ■ Μαύρο

55SF500037 12 600 ■ Γκρι
*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας
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Μόνιμα ελαστικό συγκολλητικό και σφραγιστικό ενός συστατικού, γενικής 
χρήσης, με βάση SMP - Υβριδικό Πολυμερές, με ιδιαίτερα υψηλή αντοχή 
εφελκυσμού (> 5.5 N / mm²). Φιλικό στο περιβάλλον.

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) 58

 Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και +23°C 
(DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 3 μήνες
σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου 2.5 N/mm²

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 3 μήνες σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου 350%

Αντοχή στον εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση 
για 3 μήνες σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου 5.5 N/mm²

Συνοχή (DIN EN ISO 7390) Σταθερή

Στερεότητα Παστοειδές, με καλή σταθερότητα

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C / 50% υγρασία Max. 6 λεπτά

Τελική σκλήρυνση σε +23°C/ 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες ≥ 2.0 mm 
Μετά από 48 ώρες ≥ 3.5 mm

Πυκνότητα σε +23°C/ 50% υγρασία 1.26 ± 0.05 g/cm³

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση 
(DIN EN ISO 10563)

≤ 10%

Αντοχή σε θερμοκρασίες Από - 40°C έως +90°C

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +40°C

Χρώματα Λευκό, μαύρο, γκρι

Συσκευασία Φύσιγγα 290 ml σε κουτιά 12 τμχ.

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 15 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής

 Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Μerbenit XS55

ΕΦαρμοΓΕσ
Για βιομηχανία μετάλλου, κατασκευή συσκευών και 
μηχανημάτων, τεχνολογία ηλεκτρικών και πλαστικών, 
τεχνολογία εξαερισμού και κλιματισμού, κατασκευή 
αμαξωμάτων, σιδηροδρόμων, συρμών, κοντέινερ και την 
αυτοκινητοβιομηχανία.
Μπορείτε να κολλήσετε εύκολα: πινακίδες, πηχάκια, 
σοβατεπί, περβάζια, υποστηρίγματα, προφίλ, 
επενδύσεις, πλαίσια στήριξης, καλύμματα, πλάκες, 
ελάσματα, περιβλήματα, κιβώτια, καμπίνες, επικαλύψεις, 
στρωματικές δομές (τύπου σάντουιτς), κοντέινερ, 
υπερδομές, πλακίδια δαπέδων, πλαίσια ξύλου,
πλαστικού και αλουμινίου, πάνελ, φατνώματα, 
διαφράγματα, χιτώνια και προστατευτικές διατάξεις 
άκρων, πολστερίνες (EPS/XPS) κ.άλ.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη, 
λιπαρά στοιχεία και παλιές κόλλες. 
Το MERBENIT XS55 εφαρμόζεται σε πάρα πολλές 
επιφάνειες χωρίς ενισχυτικό συγκόλλησης (primer). 
Ωστόσο, όπου απαιτείται, συνιστάται η χρήση ενισχυτικού 
συγκόλλησης. Η σωστή διαστασιολόγηση των αρμών 
(αρθρώσεων) είναι αναγκαία για μία άριστη σφράγιση.
Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το σωληνάριο, 
βιδώνετε το ακροφύσιο και απλώνετε το υλικό σε 
γραμμές, με την χρήση πιστολιού ή με σπάτουλα, 
ομοιόμορφα στις προς συγκόλληση επιφάνειες. Το 
πάχος του υλικού εξαρτάται από την επιφάνεια των 
υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν. Προσαρμόζετε 
τη σύνδεση μέσα σε 6 λεπτά το αργότερο. 
Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν σταθερές για 24 
ώρες. 
Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται και 
φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.

To MERBENIT XS55 είναι βαφόμενο. Λόγω της 
ποικιλίας διαθέσιμων βερνικιών και χρωμάτων στην 
αγορά, προτείνεται μία προκαταρκτική δοκιμή σε κάθε 
περίπτωση.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

55XS550024 6/12 290  Λευκό

55XS550026 6/12 290 ■ Μαύρο

55XS550027 6/12 290 ■ Γκρι
*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας
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Μerbenit ΗΤ50
Μόνιμα ελαστικό συγκολλητικό και σφραγιστικό ενός συστατικού, με βάση 
SMP - Υβριδικό Πολυμερές με πολύ υψηλή αρχική πρόσφυση. 
Είναι πιστοποιημένο με ISEGA για χρήση σε σημεία που βρίσκονται κοντά σε 
τρόφιμα.

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) 50

Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και +23°C 
(DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 3 μήνες 
σε +23°C / 50% υγρασία

1.8 N/mm² 

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 3 μήνες σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου 250% 

Αντοχή στον εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση 
για 3 μήνες σε +23°C / 50% υγρασία)

≥ 2.9 N/mm² 

Συνοχή (DIN EN ISO 7390) Σταθερή 

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C / 50% υγρασία Μax. 8 λεπτά

Τελική σκλήρυνση σε +23°C / 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες: ≥ 3.0 mm 
Μετά από 48 ώρες: ≥ 4.5 mm 

Πυκνότητα σε +23°C/ 50% υγρασία 1.48 ± 0.05 g/cm³

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση 
(DIN EN ISO 10563)

≤ 6% 

Αντοχή σε θερμοκρασίες Από -40°C έως +90°C 

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +40°C 

Χρώματα Λευκό, μαύρο, γκρι

Συσκευασία Φύσιγγα 290 ml, σαλάμι 600 ml σε 
κουτιά 12 τμχ    

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 15 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής 

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον

ΕΦαρμοΓΕσ
Για τη βιομηχανία μετάλλου, κατασκευή συσκευών 
και μηχανημάτων, τεχνολογία ηλεκτρικών και 
πλαστικών, τεχνολογία εξαερισμού και κλιματισμού, 
κατασκευή αμαξωμάτων, οχήματα σιδηροδρόμων, 
αυτοκινητοβιομηχανία, κοντέινερ.
Μπορείτε να κολλήσετε εύκολα μέταλλα, 
διάφορα πλαστικά, κεραμικά, πέτρα, σκυρόδεμα, 
πολυστερίνες(EPS/XPS) και ξύλο.

οΔηΓίΕσ ΧρησΕωσ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη, 
λιπαρά στοιχεία και παλιές κόλλες. 
Το MERBENIT ΗΤ50 εφαρμόζεται σε πάρα πολλές 
επιφάνειες χωρίς ενισχυτικό συγκόλλησης (primer). 
Ωστόσο, όπου απαιτείται, συνιστάται η χρήση ενισχυτικού 
συγκόλλησης. 
Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το σωληνάριο, 
βιδώνετε το ακροφύσιο και απλώνετε το υλικό σε 
γραμμές ή, με την χρήση πιστολιού, ομοιόμορφα στις 
προς συγκόλληση επιφάνειες. Το πάχος του υλικού 
εξαρτάται από την επιφάνεια των υλικών που πρόκειται 
να κολληθούν. Προσαρμόζετε τη σύνδεση μέσα σε 8 
λεπτά. 
Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν σταθερές για 24 
ώρες. Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται - 
φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.
To MERBENIT HΤ50 είναι βαφόμενο. Λόγω της 
ποικιλίας διαθέσιμων βερνικιών και χρωμάτων στην 
αγορά, προτείνεται μία προκαταρκτική δοκιμή σε κάθε 
περίπτωση.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 

διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

55ΗΤ500024 6/12 290  Λευκό

55ΗΤ500026 6/12 290 ■ Μαύρο

55ΗΤ500027 6/12 290 ■ Γκρι
*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας
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Διαφανές, ισχυρό και μόνιμα ελαστικό συγκολλητικό/σφραγιστικό ενός 
συστατικού, με βάση SMP - Υβριδικό Πολυμερές. Σκληραίνει με την υγρασία. 
Είναι ουδέτερου πολυμερισμού, άοσμο, χωρίς διαλύτες, σιλικόνες και 
ισοκυανίτες. Φιλικό στο περιβάλλον.

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) 42

Συντελεστής επιμήκυνσης 100% (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου 1.4 N/mm²

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου  225 % 

Αντοχή στον εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση 
για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου 2.8 N/mm² 

Συνοχή (DIN EN ISO 7390) Σταθερή

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C / 50% υγρασία Max. 6 λεπτά

Πυκνότητα 1.08 ± 0.05 g/cm³

Τελική σκλήρυνση σε +23°C / 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες ≥ 2.0 mm 
Μετά από 48 ώρες ≥ 3.0 mm

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση 
(DIN EN ISO 10563)  

≤ 4%

Αντοχή σε θερμοκρασίες Από - 40°C έως +80°C 

Θερμοκρασία εφαρμογής Από  +5°C έως +40°C 

Χρώματα Διαφανές

Συσκευασία Φύσιγγα 290 ml, σαλάμι 600 ml σε 
κουτιά 12 τμχ. 

 Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής 

 Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Μerbenit TS40

ΕΦαρμοΓΕσ
Κατάλληλο για: Μόνιμα ελαστικές συγκολλήσεις σε 
βιομηχανικές εφαρμογές, βιομηχανίες σιδήρου, χάλυβα, 
μετάλλων, αλουμινίου, ξύλου, αυτοκινητοβιομηχανία, 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ξύλινες επενδύσεις,  
laminate, σοβατεπί, φελλού, πλαστικών, σκυροδέματος, 
πέτρας, γύψου, κεραμικών, καθρεπτών. 
Διακοσμητικά πάνελ, θερμομονωτικές και ηχομονωτικές 
πλάκες, επενδύσεις τοίχων, πάνελ, πλατύσκαλα, 
μονωτικά υλικά, πολυστερίνες, πλακάκια, φυσικές 
πέτρες, παράθυρα, πρεβάζια, είδη υγιεινής, αξεσουάρ 
μπάνιου, μηχανές εξαερισμού και κλιματισμού, βαγονιών, 
κοντέινερ κ.άλ. 
Το MERBENIT TS40 είναι κατάλληλο για περιπτώσεις 
όπου, μετά από την εφαρμογή του, απαιτείται βαφή ή 
όταν είναι ακατάλληλη η σφράγιση με σιλικόνη. Δεν 
ενδείκνυται για σφράγιση παραθύρων σε εξωτερικούς 
χώρους.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη, 
λιπαρά στοιχεία και παλιές κόλλες. 
Το MERBENIT TS40 εφαρμόζεται σε πάρα πολλές 
επιφάνειες χωρίς ενισχυτικό συγκόλλησης (primer). 
Ωστόσο, όπου απαιτείται, συνιστάται η χρήση ενισχυτικού 
συγκόλλησης. Η σωστή διαστασιολόγηση των αρμών 
(αρθρώσεων) είναι αναγκαία για μία άριστη σφράγιση.
Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το σωληνάριο, 
βιδώνετε το ακροφύσιο και απλώνετε το υλικό σε 
γραμμές, με την χρήση πιστολιού ή με σπάτουλα, 
ομοιόμορφα στις προς συγκόλληση επιφάνειες. 
Το πάχος του υλικού εξαρτάται από την επιφάνεια των 
υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν. 
Προσαρμόζετε τη σύνδεση μέσα σε 6 λεπτά το 
αργότερο. 

Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν σταθερές για 24 
ώρες. Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται 
και φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.
To MERBENIT TS40 είναι βαφόμενο. Λόγω της 
ποικιλίας διαθέσιμων βερνικιών και χρωμάτων στην 
αγορά, προτείνεται μία προκαταρκτική δοκιμή σε κάθε 
περίπτωση.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

55TS400025 6/12 290  Διαφανές

55TS400035 12 600  Διαφανές
*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας
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Γενικής χρήσης, αυτοεπιπεδούμενο μόνιμα ελαστικό συγκολλητικό και 
σφραγιστικό ενός συστατικού με βάση SMP - Υβριδικό Πολυμερές με γρήγορη 
σκλήρυνση (3 ώρες). 

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) 45

 Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και +23°C 
(DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 7 ημέρες 
σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου 2.9 N/mm²

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου  100% 

Αντοχή στον εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση 
για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου 3.6 N/mm²

Συνοχή (DIN EN ISO 7390) Αυτοεπιπεδούμενο          

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C / 50% υγρασία Max. 10 λεπτά

Πυκνότητα σε +23°C/ 50% υγρασία 1.30 ± 0.05 g/cm³

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση 
(DIN EN ISO 10563)

≤ 5% 

Αντοχή σε θερμοκρασίες Aπό - 40°C έως +90°C 

Θερμοκρασία εφαρμογής Aπό +5°C έως +40°C 

Συσκευασία Δοχείο 750 ml σε κουτιά 10 τμχ.    
Δοχείο 16 kg 

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Μerbenit IA45

ΕΦαρμοΓΕσ
Tο MERBENIT ΙΑ45 είναι κατάλληλο για τη βιομηχανία 
μετάλλου, κατασκευή συσκευών και μηχανημάτων, 
τεχνολογία ηλεκτρικών και πλαστικών, τεχνολογία 
εξαερισμού και κλιματισμού, κατασκευή αμαξωμάτων, 
πάνελ «κηρήθρα», πάνελ «σάντουιτς» κ.άλ.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη, 
λιπαρά στοιχεία και παλιές κόλλες. 
Το MERBENIT ΙΑ45 εφαρμόζεται σε πάρα πολλές 
επιφάνειες χωρίς ενισχυτικό συγκόλλησης (primer). 
Ωστόσο, όπου απαιτείται, συνιστάται η χρήση ενισχυτικού 
συγκόλλησης. Η σωστή διαστασιολόγηση των αρμών 
(αρθρώσεων) είναι αναγκαία για μία άριστη σφράγιση.
Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το σωληνάριο, 
βιδώνετε το ακροφύσιο και απλώνετε το υλικό σε 
γραμμές, με τη χρήση πιστολιού ή με σπάτουλα, 
ομοιόμορφα στις προς συγκόλληση επιφάνειες. 
Το πάχος του υλικού εξαρτάται από την επιφάνεια των 
υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν. Προσαρμόζετε 
τη σύνδεση μέσα σε 10 λεπτά το αργότερο. 
Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν σταθερές 
για 24 ώρες. 
Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται και 
φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.
To MERBENIT ΙΑ45 είναι βαφόμενο. Λόγω της 
ποικιλίας διαθέσιμων βερνικιών και χρωμάτων στην 
αγορά, προτείνεται μία προκαταρκτική δοκιμή σε κάθε 
περίπτωση.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.

META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml/kg ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

55MSCA0057 10 750 ■ Γκρι

55MSCA0067 1 16 ■ Γκρι
*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας
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Μόνιμα ελαστικό σφραγιστικό ενός συστατικού, με βάση 
SMP - Υβριδικό Πολυμερές. Σχεδιασμένο για αυτοκαθαριζόμενα τζάμια, 
ναυπηγοεπισκευαστικές εφαρμογές στεγανοποίησης και για εφαρμογή σε 
ηλιακές, φωτοβολταϊκές και αιολικές εγκαταστάσεις. Με πιστοποιητικό ΙΜΟ. 
Χωρίς διαλύτες, σιλικόνες και ισοκυανίτες. Φιλικό στο περιβάλλον.

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) 20

Συντελεστής επιμήκυνσης 100% με αποθήκευση για 7 
ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία (DIN 53504 S2)

≥ 0.5 N/mm²

Επιμήκυνση κατά τη θραύση με αποθήκευση για 7 
ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία (DIN 53504 S2)

≥ 500% 

Αντοχή στον εφελκυσμό με αποθήκευση για 7 ημέρες σε 
+23°C / 50% υγρασία (DIN 53504 S2)

≥ 1.5 N/mm² 

Συνοχή (DIN EN ISO 7390) Σταθερή ≤3mm

Στερεότητα Παστοειδές, με καλή σταθερότητα 

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C / 50% υγρασία Max. 15 λεπτά

Τελική σκλήρυνση σε +23°C / 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες ≥ 3.0 mm 
Μετά από 48 ώρες: ≥ 4.0 mm 

Πυκνότητα σε +23°C / 50% υγρασία 1.46 ± 0.05 g/cm³

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση 
(DIN EN ISO 10563) 

≤ 7% 

Αντοχή σε θερμοκρασίες Από -40 °C έως +100°C 

Θερμοκρασία εφαρμογής Από   +5°C έως +40°C 

Χρώματα Μαύρο

Συσκευασία Φύσιγγα 290 ml, Σαλάμι 600 ml σε 
κουτιά 12 τμχ    

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 15 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής 

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Μerbenit UV27

ΕΦαρμοΓΕσ
Το MERBENIT UV27 είναι ανθεκτικό στο μέγιστο 
βαθμό καταπόνησης που μπορεί να προκληθεί από την 
υπεριώδη ακτινοβολία UV και τις καιρικές συνθήκες. Για 
το λόγο αυτό, ενδείκνυται για τη στεγανοποίηση γυαλιού 
πάσης φύσεως (φινιστρίνια πλοίων, στεγανοποίηση 
γυαλιού σε δομικά έργα, ακόμα και στεγανοποίηση 
αυτοκαθαριζόμενων γυαλιών, όπως Pilkington Active και 
Saint Gobain Bioclean). 
Η μαλακή, ελαστική σύνθεσή του επιτρέπει την εύκολη 
δημιουργία αρμών στεγανοποίησης, που υπόκεινται σε 
έντονη καταπόνηση λόγω υπεριώδους ακτινοβολίας UV 
ή καιρικών συνθηκών. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου υπάρχουν υψηλές 
απαιτήσεις αντοχής στο νερό, την υπεριώδη 
ακτινοβολία UV και τη γήρανση. Ενδείκνυται κυρίως 
για χρήση στη βιομηχανία, σε ναυπηγεία, στους τομείς 
συναρμολόγησης, επισκευών/σέρβις και κατασκευών, 
στη βιομηχανία γυαλιού και σε εργαστήρια χειροτεχνίας.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη, 
λιπαρά στοιχεία και παλιές κόλλες. 
Το MERBENIT UV27 εφαρμόζεται σε πάρα πολλές 
επιφάνειες χωρίς ενισχυτικό συγκόλλησης (primer). 
Ωστόσο, όπου απαιτείται, συνιστάται η χρήση 
ενισχυτικού συγκόλλησης. Η σωστή διαστασιολόγηση 
των αρμών (αρθρώσεων) είναι αναγκαία για μία άριστη 
σφράγιση.
Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το σωληνάριο, 
βιδώνετε το ακροφύσιο και απλώνετε το υλικό σε 
γραμμές, με την χρήση πιστολιού ή με σπάτουλα, 
ομοιόμορφα στις προς συγκόλληση επιφάνειες. Το 
πάχος του υλικού εξαρτάται από την επιφάνεια των 
υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν. Προσαρμόζετε 

τη σύνδεση μέσα σε 15 λεπτά το αργότερο. 
Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν σταθερές 
για 24 ώρες. 
Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται και 
φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.
To MERBENIT UV27 είναι βαφόμενο. Λόγω της 
ποικιλίας διαθέσιμων βερνικιών και χρωμάτων στην 
αγορά, προτείνεται μία προκαταρκτική δοκιμή σε κάθε 
περίπτωση.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να 
καθαριστεί - νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το 
αφαιρείτε με σπάτουλα ή μαχαίρι. 

ΚΩΔΙΚΟΣ TΕΜΑΧΙΑ /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

55UV2700026 6/12 290 ■ Black

55UV2700036 12 600 ■ Black
*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας
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Μόνιμα ελαστικό συγκολλητικό και σφραγιστικό ενός συστατικού, με βάση 
SMP - Υβριδικό Πολυμερές. Έχει αναπτυχθεί ειδικά για συγκολλήσεις στον 
τομέα ναυπηγικής, όπως καλύμματα, περιζώματα, μπουκαπόρτες, βαρούλκα, 
επικαλύψεις, καθώς και για συνδέσεις που υφίστανται δυναμική καταπόνηση. 
Διαθέτει πιστοποιητικό IMO. Ενεργεί ως αντικραδασμικό και εξισορροπεί τις 
ανοχές υλικών. Παρουσιάζει γρήγορη και ιδιαίτερα αποτελεσματική αρχική 
πρόσφυση, ακόμα και σε υγρά υποστρώματα (εκτός από ξύλο). Χωρίς διαλύτες, 
σιλικόνες και ισοκυανίτες. Φιλικό στο περιβάλλον.

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) 55

Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και +23°C (DIN 53504 
S2) με αποθήκευση για 3 μήνες σε +23°C / 50% 
υγρασία

≥ 1.8 N/mm²

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 3 μήνες σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου  300%

Αντοχή στον εφελκυσμό (DIN 53504 S2)με αποθήκευση 
για 3 μήνες σε +23°C / 50% υγρασία

≥ 3.1 N/mm² 

Συνοχή (DIN EN ISO 7390) Σταθερή 

Στερεότητα Παστοειδές, με καλή σταθερότητα 

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C / 50% υγρασία Max. 10 λεπτά

Τελική σκλήρυνση σε +23°C/ 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες ≥ 2.0 mm 
Μετά από 48 ώρες ≥ 4.0 mm 

Πυκνότητα σε +23°C/ 50% υγρασία 1.53 ± 0.05 g/cm³

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση 
(DIN EN ISO 10563)

≤ 6% 

Αντοχή σε θερμοκρασίες Από - 40°C έως +90°C 

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +40°C 

Χρώματα Λευκό, μαύρο, γκρι

Συσκευασία Φύσιγγα 290 ml, σαλάμι 600 ml σε 
κουτιά 12 τμχ.    

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 18 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής 

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Μerbenit MB55

ΕΦαρμοΓΕσ
Για ναυπηγική, βιομηχανία μετάλλου, κατασκευή 
συσκευών και μηχανημάτων, τεχνολογία ηλεκτρικών 
και πλαστικών, κατασκευή αμαξωμάτων, οχήματα 
σιδηροδρόμων, αυτοκινητοβιομηχανία και κοντέινερ. 
Μπορείτε να κολλήσετε εύκολα: μπουκαπόρτες, 
περιζώματα, βαρούλκα, πινακίδες, σωλήνες, 
πηχάκια, σοβατεπί, περβάζια, υποστηρίγματα, 
προφίλ, επενδύσεις, πλαίσια στήριξης, καλύμματα, 
πλάκες, ελάσματα, περιβλήματα, κιβώτια, καμπίνες, 
επικαλύψεις, στρωματικές δομές (τύπου σάντουιτς), 
κοντέινερ, υπερδομές, πλακίδια δαπέδων, πλαίσια 
ξύλου, πλαστικού και αλουμινίου, πάνελ, φατνώματα, 
διαφράγματα, χιτώνια και προστατευτικές διατάξεις 
άκρων κ.άλ.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη, 
λιπαρά στοιχεία και παλιές κόλλες. 
Εφαρμόζεται σε πάρα πολλές επιφάνειες χωρίς 
ενισχυτικό συγκόλλησης (primer). Ωστόσο, όπου 
απαιτείται, συνιστάται η χρήση ενισχυτικού συγκόλλησης. 
Η σωστή διαστασιολόγηση των αρμών (αρθρώσεων) 
είναι αναγκαία για μία άριστη σφράγιση.
Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το σωληνάριο, 
βιδώνετε το ακροφύσιο και απλώνετε το υλικό σε 
γραμμές, με την χρήση πιστολιού ή με σπάτουλα, 
ομοιόμορφα στις προς συγκόλληση επιφάνειες. Το 
πάχος του υλικού εξαρτάται από την επιφάνεια των 
υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν. Προσαρμόζετε 
τη σύνδεση μέσα σε 10 λεπτά το αργότερο. 
Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν σταθερές για 24 
ώρες. Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται 
και φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.
To MERBENIT MB55 είναι βαφόμενο. Λόγω της 

ποικιλίας διαθέσιμων βερνικιών και χρωμάτων στην 
αγορά, προτείνεται μία προκαταρκτική δοκιμή σε κάθε 
περίπτωση.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

55ΜΒ550024 6/12 290  Λευκό

55ΜΒ550026 6/12 290 ■ Μαύρο

55ΜΒ550027 6/12 290 ■ Γκρι

55ΜΒ550044 12 600  Λευκό

55ΜΒ550046 12 600 ■ Μαύρο

55ΜΒ550047 12 600 ■ Γκρι
*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας
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Μόνιμα ελαστικό συγκολλητικό ενός συστατικού με βάση SMP - Υβριδικό 
Πολυμερές. Για πατώματα και σκάλες σε ναυπηγικές κατασκευές. 
Πιστοποιημένο κατά IMO.

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) 38

Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και +23°C 
(DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 2 μήνες 
σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου 1.0 N/mm²

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 3 μήνες σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου  300% 

Αντοχή στον εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση 
για 3 μήνες σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου 1.6 N/mm²

Συνοχή (DIN EN ISO 7390)              Καλή

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C / 50% υγρασία Max. 60 λεπτά

Πυκνότητα σε +23°C / 50% υγρασία 1.62 ± 0.05 g/cm³

Τελική σκλήρυνση σε +23°C / 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες ≥ 2.0 mm 
Μετά από 48 ώρες ≥ 3.0 mm 

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση 
(DIN EN ISO 10563)

≤ 3% 

Αντοχή σε θερμοκρασίες - 40°C έως +90°C 

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +30°C 

Χρώματα Μαύρο

Συσκευασία Δοχείο 16 kg    

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής 

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Μerbenit DB50

ΕΦαρμοΓΕσ
Το MERBENIT DB50 είναι ένα πρωτοποριακό 
συγκολλητικό ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, 
σχεδόν άοσμο, για την ελαστική συγκόλληση διαφόρων 
ειδών ξύλου, μωσαϊκών, παρκέτων σε μικρά τεμάχια 
και έτοιμων παρκέτων (κατά το πρότυπο DIN 280), 
συμπαγών παρκέτων, σανίδων από μασίφ ξύλο, 
παρκέτων από διάφορα είδη τροπικής ξυλείας, teak, 
βιομηχανικών παρκέτων και ξυλωδών ινών RE (DIN 
68702), καθώς και επικαλύψεων από ελασματοποιημένο 
φύλλο laminate, σε απορροφητικά και μη απορροφητικά 
υποστρώματα, όπως στρώμα τσιμέντου, (οργανικού) 
ανυδρίτη και σε υποστρώματα επικαλυμμένα με 
κατάλληλο αστάρι, ξύλινα καταστρώματα πλοίων τύπου 
teak, επικαλύψεις δαπέδων με βάση PVC, αλουμίνιο, 
χάλυβα υψηλής ποιότητας, έλασμα, φελλό, λινοτάπητα 
με υφασμάτινο υπόστρωμα, επικάλυψη μπαμπού.
Η πρόσφυση του MERBENIT DB50 σε αυτά τα 
υποστρώματα επιτυγχάνεται χωρίς προηγούμενη 
προκαταρκτική επικάλυψη (primer). 
Κατάλληλο για χρήση σε περίπτωση ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. 

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη, 
λιπαρά στοιχεία και παλιές κόλλες. 
Το MERBENIT DB50 εφαρμόζεται σε πάρα πολλές 
επιφάνειες χωρίς ενισχυτικό συγκόλλησης (primer). 
Ωστόσο, όπου απαιτείται, συνιστάται η χρήση ενισχυτικού 
συγκόλλησης. Η σωστή διαστασιολόγηση των αρμών 
(αρθρώσεων) είναι αναγκαία για μία άριστη σφράγιση.
Για να εφαρμόσετε το MERBENIT DB50, απλώνετε 
ομοιόμορφα το υλικό με οδοντωτή σπάτουλα πάνω στο 
υπόστρωμα, τοποθετείτε το στοιχείο
επίστρωσης αμέσως στη συγκολλητική στρώση και 

πιέζετε καλά με μικρά κτυπήματα. Καθαρίζετε αμέσως 
τυχόν λεκέδες συγκολλητικού από την επίστρωση, 
χρησιμοποιώντας π.χ. κερί για στίλβωμα. Απαραίτητο 
είναι να λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις του 
κατασκευαστή παρκέτου ή του ελασματοποιημένου 
φύλλου laminate, ιδίως τις προϋποθέσεις εφαρμογής 
και την καταλληλότητα κόλλησης της επικάλυψης που 
σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε.
Προσαρμόζετε τη σύνδεση μέσα σε 60 λεπτά το 
αργότερο. Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν 
σταθερές για 24 ώρες. 
Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται και 
φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για την υπολογιζόμενη ποσότητα 
ανάλωσης, συμβουλευτείτε το ειδικό φυλλάδιο. 

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

kg ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

55DB500069 1 16 ■ Μαύρο
*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας

Μarine

92 93

Μarine



Μόνιμα ελαστικό σφραγιστικό ενός συστατικού με βάση SMP - Υβριδικό 
Πολυμερές. Πιστοποιημένο κατά IMO. Για τη συναρμογή/στεγανοποίηση 
καταστρωμάτων πλοίων και θαλαμηγών, καθώς και ξύλινων δαπέδων και 
βεραντών. Ιδιαίτερα ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία UV και στις καιρικές 
συνθήκες. Χωρίς διαλύτες, σιλικόνες και ισοκυανίτες. Φιλικό στο περιβάλλον.

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore A (DIN 53505) μετά τη 
σκλήρυνση με +23°C και 50% υγρασία

30

Επιμήκυνση θραύσης (DIN 53504) > 600%

Αντοχή σε εφελκυσμό (DIN 53504 S2) μία εβδομάδα 
μετά την σκλήρυνση με +23°C και 50% σχετική υγρασία

Περίπου 1.6 N/mm²

Συνεκτικότητα Παστώδες, δεν είναι σταθερό σε 
κάθετους αρμούς

Πυκνότητα σε +23°C 1.36 ± 0.05 g/cm³

Μεταβολή όγκου (DIN 5245) < 4%

Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και +23°C 
(DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 7 ημέρες 
σε +23°C / 50% υγρασία

0.6 N/mm²

Θερμοκρασία εφαρμογής με 50% σχετική υγρασία Από +5°C έως +30°C

Χρόνος επεξεργασίας 20 λεπτά

Σκλήρυνση μετά από 24 ώρες με +23°C και 50% 
σχετική υγρασία

Μετά από 24 ώρες ≥ 2.5 mm 
Μετά από 48 ώρες ≥3.5 mm

Χρόνος αρχικής εξωτερικής σκλήρυνσης με +23°C και 
50% σχετική υγρασία

Περίπου 15 λεπτά

Ανθεκτικότητα στη θερμοκρασία μετά την σκλήρυνση -40°C έως +90°C

Χρώματα Μαύρο

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 15 μήνες

Μerbenit DC25

ΕΦαρμοΓΕσ 
Το MERBENIT DC25 αναπτύχθηκε ειδικά για πλοία 
και θαλαμηγούς, για τη συναρμογή/στεγανοποίηση 
καταστρωμάτων από ξύλο teak και άλλους τύπους 
ξύλου, καθώς και τη συναρμογή/στεγανοποίηση ξύλινων 
δαπέδων και ταρατσών.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Σε επισκευές, αντικαθιστάτε τα ελαττωματικά τμήματα 
ξύλου και λειαίνετε τα πλευρικά τμήματα των αρμών. 
Οι αρμοί πρέπει να είναι καθαροί, χωρίς ίχνη σκόνης, 
λαδιού και γράσου και με ισχυρή δομή. 
Έπειτα τοποθετείτε στεγανωτική ταινία αρμών, ώστε να 
αποφευχθεί η πρόσφυση και στις τρεις πλευρές.  
Αφού εφαρμόσετε ενισχυτικό συγκόλλησης -Primer 
SP και τηρήσετε τον χρόνο στεγνώματος, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το MERBENIT DC25. 
Η έγχυσή του μπορεί να γίνει απευθείας στους αρμούς 
από φυσίγγιο/σακούλα (με πιστόλι χειρός ή πεπιεσμένου 
αέρα). Καθώς το υλικό είναι ρευστό, οι πλευρές 
των αρμών διαβρέχονται τέλεια και αποτρέπεται η 
δημιουργία φυσαλίδων.
Κατά το γέμισμα των αρμών με MERBENIT DC25, το 
υλικό θα πρέπει να περισσεύει ελαφρώς, ώστε - όταν 
επακολουθήσει η λείανση - να μη σχηματιστούν στην 
επιφάνεια τρύπες εξαιτίας παγιδευμένου αέρα. Το υλικό 
που περισσεύει ισιώνεται με σπάτουλα. Μετά από 2 
ημέρες, το κατάστρωμα μπορεί να λειανθεί. Η λείανση 
πραγματοποιείται πάντα κατά την κατεύθυνση των 
αρμών. Μέγεθος κόκκου γυαλόχαρτου: 80 - 120
Προσαρμόζετε τη σύνδεση μέσα σε 20 λεπτά το 
αργότερο. Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν 
σταθερές για 24 ώρες. 
Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται και 
φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι. 

ΚΩΔΙΚΟΣ TΕΜΑΧΙΑ /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

55DC250026 6/12 290 ■ Μαύρο

55DC250046 12 600 ■ Μαύρο
*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας
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MERBENIT 2K10 
Το MERBENIT 2K10 είναι συγκολλητικό δύο συστατικών που επιτυγχάνει υψηλή αντοχή ακόμη και 
σε αδιαπέραστα από την υγρασία, υλικά και υποστρώματα. Το MERBENIT 2K10 έχει μεγάλο χρόνο 
επεξεργασίας.

MERBENIT 2K20 
Το MERBENIT 2K20 είναι ένα αυτοεπιπεδούμενο σφραγιστικό 2 συστατικών βασισμένο σε 
τεχνολογία SMP. Ισχύς χειρισμού επιτυγχάνεται μετά από 4 ώρες, ακόμη και σε υποστρώματα 
αδιαπέραστα από την υγρασία.

MERBENIT 2K60 
Το MERBENIT 2K60 είναι ένα μόνιμα ελαστικό 2 συστατικών συγκολλητικό με πολύ γρήγορη 
αντοχή και πολύ καλές ιδιότητες προσκόλλησης, ειδικά σε συνθετικά υλικά που είναι  δύσκολο να 
συνδεθούν.

MERBENIT E20 
Με πυκνότητα 0,70 g / cm³ το MERBENIT E20 είναι πολύ ελαφρύτερο από άλλα προϊόντα.  Μόνιμα 
ελαστικό συγκολλητικό και σφραγιστικό με βάση SMP, είναι κατάλληλο για πολλές βιομηχανίες 
και εφαρμογές αυτοκινήτων. Άλλα ειδικά χαρακτηριστικά είναι οι μονωτικές ιδιότητες ενάντια στο 
θόρυβο και ιδιότητες απόσβεσης κραδασμών.

MERBENIT HM14 
Το MERBENIT HM14 είναι γενικής χρήσης μόνιμα  ελαστικό συγκολλητικό και σφραγιστικό , 
βασισμένο στην τεχνολογία SMP.

MERBENIT PC200 
Το MERBENIT PC200 είναι ένα μόνιμα ελαστικό συγκολλητικό και σφραγιστικό, βραχυπρόθεσμα 
ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες έως 240° C, με γρήγορη σκλήρυνση. 

MERBENIT SK212 FAST  
Μόνιμα ελαστικό συγκολλητικό υψηλής αρχικής σκλήρυνσης ενός συστατικού, με βάση 
SMP - Υβριδικό Πολυμερές. Κατάλληλο για συγκόλληση παρμπρίζ σε αμαξώματα αυτοκινήτων 
(πιστοποιητικό Thatcham FMVSS 212). Χωρίς διαλύτες, σιλικόνες και ισοκυανίτες, φιλικό στο 
περιβάλλον. 

MERBENIT ST40 
Μόνιμα ελαστικό  ψεκαζόμενο συγκολλητικό και σφραγιστικό με εξαιρετικές ιδιότητες 
στεγανοποίησης. 
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ΕΦαρμοΓΕσ
To GOMASTIT 2060 είναι κατάλληλο για αρμούς 
σύνδεσης και κίνησης όλων των ειδών, σε σαλόνι, 
κουζίνα, δάπεδο, μπάνια και είδη υγιεινής, καθρέφτες, 
κτιριακές κατασκευές, προσόψεις, παράθυρα και 
πόρτες, στη βιομηχανία και εργοστασιακές κατασκευές. 
Κατάλληλο για ναυπηγικές χρήσεις. Ιδιαίτερα κατάλληλο 
για τοιχοποιία, μπετόν, τεχνητές και φυσικές πέτρες, 
ξύλα, φελλό, κεραμικά, πλαστικά (PVC,ακρυλικά, ABS), 
μέταλλα (χάλυβα, αλουμίνιο, ορείχαλκο), γυαλί, καθώς 
και ανοδιωμένες, γαλβανισμένες, καλυμμένες με 
πούδρα ηλεκτροστατικής βαφής, ψυχρές και θερμικά 
επικαλυμμένες επιφάνειες.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Η προκαταρκτική δοκιμή των υλικών συγκόλλησης και 
η κατάλληλη προεργασία είναι απαραίτητες για μια 
επιτυχημένη πρόσφυση/σφράγιση. Για την ενίσχυση της 
πρόσφυσης, πρέπει τα υποστρώματα να είναι καθαρά, 
χωρίς λιπαρά στοιχεία, σκόνη και παλιές κόλλες ή 
σφραγιστικά και με τέλεια δομή.
Τα προς συγκόλληση στοιχεία πρέπει να 
συναρμολογούνται αμέσως, δηλαδή πριν από τον 
σχηματισμό μεμβράνης, και - αν είναι απαραίτητο - να 
σταθεροποιηθούν.
Το GOMASTIT 2060 εφαρμόζεται σε πάρα πολλές 
επιφάνειες χωρίς ενισχυτικό συγκόλλησης (primer). 
Ωστόσο, όπου απαιτείται, συνιστάται η χρήση ενισχυτικού 
συγκόλλησης. Η σωστή διαστασιολόγηση των αρμών 
(αρθρώσεων) είναι αναγκαία για μία άριστη σφράγιση.
Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το σωληνάριο, 
βιδώνετε το ακροφύσιο και απλώνετε το υλικό σε 
γραμμές, με την χρήση πιστολιού ή με σπάτουλα, 
ομοιόμορφα στις προς συγκόλληση επιφάνειες. Το 
πάχος του υλικού εξαρτάται από την επιφάνεια των 

υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν. Προσαρμόζετε 
τη σύνδεση μέσα σε 30 λεπτά το αργότερο. 
Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν σταθερές για 24 
ώρες. Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται 
και φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι. 

Το απόλυτο σφραγιστικό με μόνιμη ελαστικότητα 600% και δυνατότητα
σφράγισης οριζόντιου και κάθετου αρμού ως 50mm με βάση SMP - Υβριδικό
Πολυμερές. Πρόσφυση σε όλα σχεδόν τα υλικά, ακόμα και χωρίς primer. 
Μεγάλη αντοχή στη UV ακτινοβολία. Κατάλληλο και εγεκριμένο με 
πιστοποιητικό ISEGA για εφαρμογές σε χώρους προετοιμασίας τροφίμων. 
Πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις IMO. Φιλικό στο περιβάλλον.

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) μετά από 3 
εβδομάδες αποθήκευσης σε +23°C/ 50% υγρασία

32

Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και +23°C 
(DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 7 ημέρες 
σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου 0.6 N/mm²

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου 600%

Ελαστική ανάκτηση επιμήκυνσης 60% (DIN EN ISO 7389) ≥ 60%

Αντοχή σε εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση 
για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

≥ 1.6 N/mm² 

Κινητική δυνατότητα 20% 

Συνοχή (DIN EN ISO 7390) ≤ 3 mm

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C / 50% υγρασία max. 30 λεπτά

Τελική σκλήρυνση σε +23°C / 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες ≥ 2.5 mm 
Μετά από 48 ώρες ≥ 3.5 mm 

Πυκνότητα 1.48 ± 0.05 g/cm³ 

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση 
(DIN EN ISO 10563)

≤ 3% 

Αντοχή σε θερμοκρασίες Aπό -40°C έως +90°C      

Θερμοκρασία εφαρμογής Aπό +5°C έως +40°C 

Χρώματα 12 αποχρώσεις

Συσκευασία Φύσιγγα 310 ml σε κουτιά 12 τμχ. 

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 18 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής 

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Gomastit 2060

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

5520609003 6/12 310  Signal white      RAL 9003

5520609010 6/12 310 ■ Pure white        RAL 9010

5520607035 6/12 310 ■ Light grey         RAL 7035

5520607038 6/12 310 ■ Agate grey        RAL 7038

5520607042 6/12 310 ■ Traffice grey A  RAL 7042

5520607004 6/12 310 ■ Signal grey       RAL 7004

5520607016 6/12 310 ■ Anthracite grey RAL 7016

5520609011 6/12 310 ■ Graphite black  RAL 9011

5520601015 6/12 310 ■ Light ivory        RAL 1015

5520601001 6/12 310 ■ Beige                RAL 1001

5520601011 6/12 310 ■ Brown beige     RAL 1011

5520608028 6/12 310 ■ Terra brown     RAL 8028
*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας
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ΕΦαρμοΓΕσ
Για αρμούς διαστολής και αρμούς σε δομικά στοιχεία 
στον τομέα των κατασκευών. 
Για σύνδεση αρμών σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, 
ασβεστοκονίαμα, ξύλο, μέταλλο, διάφορα πλαστικά κ.άλ. 
Για σφράγιση υδραυλικών εγκαταστάσεων. 
Είναι κατάλληλο για επάλειψη πάνω από άλλο υλικό ή 
όταν δεν είναι κατάλληλη η εφαρμογή ενός σφραγιστικού 
σιλικόνης. 
Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε ταινίες επικάλυψης 
χαλκού ούτε για τη σφράγιση φυσικών πετρών. Σε αυτήν 
την περίπτωση, προτείνεται το GOMASTIT 407.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Η προκαταρκτική δοκιμή των υλικών συγκόλλησης και 
η κατάλληλη προεργασία είναι απαραίτητες για μια 
επιτυχημένη πρόσφυση/σφράγιση. Για την ενίσχυση 
της πρόσφυσης, πρέπει τα υποστρώματα να είναι 
καθαρά, χωρίς σκόνη και παλιά σφραγιστικά και με 
τέλεια δομή. Τα προς συγκόλληση στοιχεία πρέπει 
να συναρμολογούνται αμέσως, δηλαδή πριν από τον 
σχηματισμό μεμβράνης, και να σταθεροποιηθούν αν είναι 
απαραίτητο.
Το GOMASTIT 2017 εφαρμόζεται σε πάρα πολλές 
επιφάνειες χωρίς ενισχυτικό συγκόλλησης (primer). 
Ωστόσο, όπου απαιτείται, συνιστάται η χρήση ενισχυτικού 
συγκόλλησης. 
Η σωστή διαστασιολόγηση των αρμών (αρθρώσεων) 
είναι αναγκαία για μία άριστη σφράγιση.
Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το σωληνάριο, 
βιδώνετε το ακροφύσιο και απλώνετε το υλικό 
σε γραμμές, με χρήση πιστολιού ή με σπάτουλα, 
ομοιόμορφα στις προς συγκόλληση επιφάνειες. 
Το πάχος του υλικού εξαρτάται από την επιφάνεια των 
υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν. 

Προσαρμόζετε τη σύνδεση μέσα σε 30 λεπτά το 
αργότερο. 
Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν σταθερές για 24 
ώρες. Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται 
και φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι. 

Μόνιμα ελαστικό σφραγιστικό ενός συστατικού, με βάση SMP - Υβριδικό 
Πολυμερές. Για εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε 
απορροφητικά και μη υποστρώματα, για μεγάλο φάσμα συγκολλήσεων (πληροί 
το πρότυπο EMICODE EC1R). Απόλυτα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, 
ωριμάζει με την υγρασία. Χωρίς σιλικόνη, ουδέτερου πολυμερισμού, πολύ 
χαμηλής εκπομπής, άοσμο. Φιλικό στο περιβάλλον. Κατάλληλο για σφραγίσεις 
κάθετων αρμών έως 40 mm. 

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) μετά από 3 
εβδομάδες αποθήκευσης σε +23°C / 50% υγρασία
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Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και +23°C 
(DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 7 ημέρες 
σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου 0.5 N/mm²

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου 500%

Ελαστική ανάκτηση επιμήκυνσης 60% (DIN EN ISO 7389) 70%

Αντοχή σε εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση 
για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

≥ 0.7 N/mm²

Κινητική δυνατότητα 25% 

Συνοχή (DIN EN ISO 7390) ≤ 3 mm

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C / 50% υγρασία max. 30λεπτά

Τελική σκλήρυνση σε +23°C / 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες ≥ 2.0 mm 
Μετά από 48 ώρες:  ≥ 3.0 mm 

Πυκνότητα 1.53 ± 0.05 g/cm³

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση 
(DIN EN ISO 10563)

≤ 3%

Αντοχή σε θερμοκρασίες Από - 40°C έως +90°C      

Θερμοκρασία εφαρμογής       Από +5°C έως +40°C 

Θερμοκρασία υποστρώματος Από +5°C έως +40°C 

Χρώματα 12 αποχρώσεις

Συσκευασία Σαλάμι 600 ml σε κουτιά 12 τμχ. 

 Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 18 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής 

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Gomastit 2017

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

5520170036 12 600 ■ White/Weiss

55201700361 12 600 ■ Off-white/Nicht gerade 
weiss

55201700371 12 600 ■ Light grey/Hellgrau

55201700372 12 600 ■ Pebble grey/kieselgrau

5520170037 12 600 ■ Concrete grey/
Bettongrau

55201700373 12 600 ■ Dust grey/Staubgrau

5520170031 12 600 ■ Anthracite/Anthrazit

5520170038 12 600 ■ Black/Schwarz

5520170032 12 600 ■ Beige/Beige

5520170033 12 600 ■ Florida beige/Florida 
beige

5520170034 12 600 ■ Pink beige/Rosa beige

5520170035 12 600 ■ Rio beige/Rio beige
*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας
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ΕΦαρμοΓΕσ
Για αρμούς διαστολής και αρμούς σε δομικά στοιχεία 
στον τομέα των κατασκευών. 
Για σύνδεση αρμών σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, 
ασβεστοκονίαμα, ξύλο, μέταλλο, διάφορα πλαστικά κ.άλ. 
Για σφράγιση υδραυλικών εγκαταστάσεων. 
Είναι κατάλληλο για επάλειψη πάνω από άλλο υλικό ή 
όταν δεν είναι κατάλληλη η εφαρμογή ενός σφραγιστικού 
σιλικόνης. 
Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε ταινίες επικάλυψης 
χαλκού ούτε για τη σφράγιση φυσικών πετρών. Σε αυτήν 
την περίπτωση, προτείνεται το Gomastit 407.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Η προκαταρκτική δοκιμή των υλικών και η κατάλληλη 
προεργασία είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη 
πρόσφυση/σφράγιση. Για την ενίσχυση της πρόσφυσης, 
πρέπει τα υποστρώματα να είναι καθαρά, χωρίς σκόνη 
και παλιά σφραγιστικά και με τέλεια δομή. Τα προς 
συγκόλληση στοιχεία πρέπει να συναρμολογούνται 
αμέσως, δηλαδή πριν από τον σχηματισμό μεμβράνης, 
και να σταθεροποιηθούν αν είναι απαραίτητο.
Το m+b hybrid S-22 εφαρμόζεται σε πάρα πολλές 
επιφάνειες χωρίς ενισχυτικό συγκόλλησης (primer). 
Ωστόσο, όπου απαιτείται, συνιστάται η χρήση ενισχυτικού 
συγκόλλησης. 
Η σωστή διαστασιολόγηση των αρμών (αρθρώσεων) 
είναι αναγκαία για μία άριστη σφράγιση.
Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το σωληνάριο, 
βιδώνετε το ακροφύσιο και απλώνετε το υλικό 
σε γραμμές, με χρήση πιστολιού ή με σπάτουλα, 
ομοιόμορφα στις προς συγκόλληση επιφάνειες. 
Το πάχος του υλικού εξαρτάται από την επιφάνεια των 
υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν. 

Προσαρμόζετε τη σύνδεση μέσα σε 30 λεπτά το 
αργότερο. 
Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν σταθερές για 24 
ώρες. Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται 
και φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι. 

Μόνιμα ελαστικό σφραγιστικό ενός συστατικού, με βάση SMP - Υβριδικό 
Πολυμερές. Για εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε 
απορροφητικά και μη απορροφητικά υποστρώματα, για μεγάλο φάσμα σφραγίσεων 
(πληροί το πρότυπο EMICODE EC1R). Απόλυτα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, 
ωριμάζει με την υγρασία. Χωρίς σιλικόνη, ουδέτερου πολυμερισμού, πολύ 
χαμηλής εκπομπής, άοσμο. Φιλικό στο περιβάλλον. 

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) μετά από 3 
εβδομάδες αποθήκευσης σε +23°C / 50% υγρασία
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Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και +23°C 
(DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 7 ημέρες 
σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου 0.5 N/mm²

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου 500%

Ελαστική ανάκτηση επιμήκυνσης 60% (DIN EN ISO 7389) 70%

Αντοχή σε εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση 
για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

≥ 0.7 N/mm² 

Κινητική δυνατότητα 25% 

Συνοχή (DIN EN ISO 7390) ≤ 3 mm

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C / 50% υγρασία max. 30λεπτά

Τελική σκλήρυνση σε +23°C / 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες: ≥ 2.0 mm 
Μετά από 48 ώρες:  ≥ 3.0 mm 

Πυκνότητα 1.53 ± 0.05 g/cm³ 

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση 
(DIN EN ISO 10563)

≤ 3%

Αντοχή σε θερμοκρασίες - 40 °C έως +90°C      

Θερμοκρασία εφαρμογής       Από +5°C έως +40°C 

Θερμοκρασία υποστρώματος Από +5°C έως +40°C 

Συσκευασία Σαλάμι 600 ml σε κουτιά 12 τμχ. 

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 18 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής 

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον

m+b hybrid S-22

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤEMAXIA /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

55S2223934 12 600 ■ Λευκό

55S2223937 12 600 ■ Γκρι
*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας
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ΕΦαρμοΓΕσ
Κατάλληλο για αρμούς σύνδεσης, στεγανοποίηση 
καλωδίων, σωλήνες, αγωγούς και περιβλήματα καθώς 
και γενικά φράγματα και καλύμματα πυρκαγιάς.
Κατάλληλα υλικά είναι μέταλλα, γαλβανισμένες, 
ανοδιωμένες, χρωμιωμένες επιφάνειες, διάφορα 
πλαστικά, κεραμικά, γυαλί, σκυρόδεμα και ξύλο.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Η προκαταρκτική δοκιμή των υλικών και η κατάλληλη 
προεργασία είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη 
πρόσφυση/σφράγιση. Για την ενίσχυση της πρόσφυσης, 
πρέπει τα υποστρώματα να είναι καθαρά, χωρίς σκόνη 
και παλιά σφραγιστικά και με τέλεια δομή. Τα προς 
συγκόλληση στοιχεία πρέπει να συναρμολογούνται 
αμέσως, δηλαδή πριν από τον σχηματισμό μεμβράνης, 
και να σταθεροποιηθούν αν είναι απαραίτητο.
Το GOMASTIT FIRESEAL MS 90 εφαρμόζεται σε πάρα 
πολλές επιφάνειες χωρίς ενισχυτικό συγκόλλησης 
(primer). Ωστόσο, όπου απαιτείται, συνιστάται η χρήση 
ενισχυτικού συγκόλλησης. 
Η σωστή διαστασιολόγηση των αρμών (αρθρώσεων) 
είναι αναγκαία για μία άριστη σφράγιση.
Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το σωληνάριο, 
βιδώνετε το ακροφύσιο και απλώνετε το υλικό 
σε γραμμές, με χρήση πιστολιού ή με σπάτουλα, 
ομοιόμορφα στις προς συγκόλληση επιφάνειες. 
Το πάχος του υλικού εξαρτάται από την επιφάνεια των 
υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν. 
Προσαρμόζετε τη σύνδεση μέσα σε 30 λεπτά το 
αργότερο. 
Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν σταθερές για 24 
ώρες. Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται 
και φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι. 

Το GOMASTIT FIRESEAL MS 90 είναι ένα μόνιμα ελαστικό στεγανωτικό αρμών 
με βάση SMP - Υβριδικό Πολυμερές, με αντοχή στη φωτιά έως και 120 λεπτά. 
Ανταποκρίνεται στις υψηλότερες απαιτήσεις στον τομέα της πυροπροστασίας. 
Εγκεκριμένο από την VKF. Οι πολύ χαμηλές εκπομπές επιτρέπουν την ασφαλή 
εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους 

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) μετά από 3 
εβδομάδες αποθήκευσης σε +23°C / 50% υγρασία
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Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και +23°C (DIN 53504 
S2) με αποθήκευση για 7 ημέρες σε +23°C / 50% 
υγρασία

Περίπου 0.9 N/mm²

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου 225%

Ελαστική ανάκτηση επιμήκυνσης 60% (DIN EN ISO 7389) 60%

Αντοχή σε εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση 
για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

≥ 1.5 N/mm²

Κινητική δυνατότητα 20% 

Συνοχή (DIN EN ISO 7390) Σταθερή ≤ 3 mm

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C / 50% υγρασία max. 15λεπτά

Τελική σκλήρυνση σε +23°C / 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες: ≥ 3.0 mm 
Μετά από 48 ώρες: ≥ 4.5 mm 

Πυκνότητα 1.47 ± 0.05 g/cm³ 

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση 
(DIN EN ISO 10563)

≤ 6%

Αντοχή σε θερμοκρασίες μετά τη σκλήρυνση - 40 °C έως +90°C      

Θερμοκρασία εφαρμογής       Aπό +5°C έως +40°C 

Συσκευασία Φύσιγγα 310 ml , Σαλάμι 600 ml 
σε κουτιά 12 τμχ. 

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 18 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής 

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Gomastit 
FireSeal MS 90

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

55FL900024 6/12 310  Λευκό

55FL900026 6/12 310 ■ Μαύρο

55FL900027 6/12 310 ■ Γκρι

55FL900034 12 600  Λευκό

55FL900036 12 600 ■ Μαύρο

55FL900037 12 600 ■ Γκρι
*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας
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Μόνιμα ελαστικό συγκολλητικό ενός συστατικού με βάση SMP - Yβριδικό 
Πολυμερές. Εκπομπή ελάχιστων αναθυμιάσεων. Κατάλληλο για παρκέτα, 
σανίδες από μασίφ ξύλο, επικαλύψεις από ελασματοποιημένο φύλλο laminate 
και για ενδοδαπέδια θέρμανση. Χωρίς διαλύτες, σιλικόνες και ισοκυανίτες.

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) 30

Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και 
+23°C (DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 7 ημέρες 
σε +23°C / 50% υγρασία

≥ 0.8 N/mm²

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

≥ 250%

Αντοχή στον εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση 
για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

≥ 1.0 N/mm² 

Συνοχή (DIN EN ISO 7390) Σταθερή

Στερεότητα Παστοειδές, με καλή σταθερότητα

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C/ 50% υγρασία max. 60 λεπτά

Τελική σκλήρυνση σε +23°C / 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες ≥ 2.5 mm 
Μετά από 48 ώρες ≥ 3.5 mm 

Πυκνότητα σε +23°C / 50% υγρασία 1.62 ± 0.05 g/cm³

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση 
(DIN EN ISO 10563)

≤ 2%

Αντοχή σε θερμοκρασίες Από  - 40°C έως +90°C

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +15°C έως +25°C

Χρώματα Κρεμ λευκό

Συσκευασία Δοχείο 16 kg

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 15 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον

Gomastit 
Parkettkleber

ΕΦαρμοΓΕσ 
Το GOMASTIT PARKETTKLEBER είναι ένα 
πρωτοποριακό συγκολλητικό ενός συστατικού, χωρίς 
διαλύτες, σχεδόν άοσμο, κατάλληλο για την ελαστική 
συγκόλληση διαφόρων ειδών ξύλου, μωσαϊκών, 
παρκέτων σε μικρά τεμάχια και έτοιμων παρκέτων (κατά 
το πρότυπο DIN 280), συμπαγών παρκέτων, σανίδων 
από μασίφ ξύλο, παρκέτων από διάφορα είδη τροπικής 
ξυλείας, βιομηχανικών παρκέτων, ξυλωδών ινών RE (DIN 
68702), καθώς και επικαλύψεων από ελασματοποιημένο 
φύλλο laminate σε απορροφητικά και μη απορροφητικά 
υποστρώματα, όπως στρώμα τσιμέντου, (οργανικού) 
ανυδρίτη και σε υποστρώματα επικαλυμμένα με 
κατάλληλο αστάρι, ξύλινα καταστρώματα πλοίων 
τύπου ΤΙΚ, επικαλύψεις δαπέδων με βάση PVC, 
αλουμίνιο, χάλυβας υψηλής ποιότητας, έλασμα, φελλός, 
λινοτάπητας με υφασμάτινο υπόστρωμα, επικάλυψη 
μπαμπού.
Είναι κατάλληλο για χρήση σε περίπτωση ενδοδαπέδιας 
θέρμανσης.
Η πρόσφυση σε αυτά τα υποστρώματα επιτυγχάνεται 
χωρίς προκαταρκτική επικάλυψη primer. 

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Απλώνετε το υλικό με οδοντωτή σπάτουλα ομοιόμορφα 
στο υπόστρωμα. Tοποθετείτε το στοιχείο επίστρωσης 
αμέσως στη συγκολλητική στρώση και πιέζετε καλά με 
μικρά κτυπήματα. Καθαρίζετε αμέσως τυχόν λεκέδες
συγκολλητικού από την επίστρωση, χρησιμοποιώντας 
π.χ. κερί για στίλβωμα. Λάβετε υπόψη σας τις 
υποδείξεις του κατασκευαστή του παρκέτου ή του 
ελασματοποιημένου φύλλου laminate, ιδίως τις
προϋποθέσεις εφαρμογής και την καταλληλότητα 
κόλλησης της επικάλυψης που σκοπεύετε να 
χρησιμοποιήσετε.

Προσαρμόζετε τη σύνδεση μέσα σε 60 λεπτά το 
αργότερο. Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν 
σταθερές για 24 ώρες. 
Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται και 
φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για την υπολογιζόμενη ποσότητα 
ανάλωσης, συμβουλευτείτε το ειδικό φυλλάδιο. 

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι. 

ΚΩΔΙΚΟΣ TΕΜΑΧΙΑ /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ kg ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

55PKL00039 1 16 ■ Kρεμ λευκό

*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας
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ΕΦαρμοΓΕσ
To GOMASTIT 400 είναι κατάλληλο για μόνιμα ελαστικές 
σφραγίσεις, στεγανοποιήσεις, μονώσεις σε υδραυλικές 
εγκαταστάσεις, είδη υγιεινής, πισίνες, οικοδομικές 
εργασίες, αρμούς διαστολής τοίχων, υπέργειων 
δομήσεων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, 
επενδύσεις, αίθρια, διακοσμήσεις, αλουμινοκατασκευές, 
σιδηροκατασκευές, υαλουργία κ.άλ.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη, 
λιπαρά στοιχεία και παλιά σφραγιστικά. Η σωστή 
διαστασιολόγηση των αρμών (αρθρώσεων) είναι 
αναγκαία για μία άριστη σφράγιση.
Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το σωληνάριο, 
βιδώνετε το ακροφύσιο και απλώνετε το υλικό σε 
γραμμές, με την χρήση πιστολιού ή με σπάτουλα, 
ομοιόμορφα στις προς συγκόλληση επιφάνειες. 
Το πάχος του υλικού εξαρτάται από την επιφάνεια των 
υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν. Προσαρμόζετε 
την σύνδεση μέσα σε 10 λεπτά το αργότερο. 
Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν σταθερές 
για 24 ώρες. 
Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται και 
φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι. 

Καθαρή σιλικόνη (100%), ουδέτερου πολυμερισμού ιδανικό για πισίνες, 
μπάνια και σημεία τα οποία βρίσκονται μόνιμα σε νερό.

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) μετά από 3 
εβδομάδες αποθήκευσης σε +23°C/ 50% υγρασία

Διάφανο 18 
Χρωματιστό 25

Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και +23°C 
(DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 7 ημέρες σε 
+23°C/ 50% υγρασία

≤ 0.4 N/mm²

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 7 ημέρες σε +23°C/ 50% υγρασία

≥ 500 %           

 Ελαστική ανάκτηση επιμήκυνσης 60% (DIN EN ISO 7389) >70%

Αντοχή σε εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση 
για 7 ημέρες σε +23°C/ 50% υγρασία

≥ 1.5 N/mm² 

Κινητική δυνατότητα 25% 

Συνοχή (DIN EN ISO 7390) ≤ 3 mm 

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C/ 50% υγρασία max. 10 λεπτά

Τελική σκλήρυνση σε +23°C/ 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες ≥ 2.0 mm 
Μετά από 48 ώρες: ≥ 3.5 mm 

Πυκνότητα σε +23°C/ 50% υγρασία Διαφανές  1.02 ± 0.05 g/cm³ 
Χρωματιστά   1.23 ± 0.05 g/cm³

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση 
(DIN EN ISO 10563)

≤ 5 % 

Αντοχή σε θερμοκρασίες - 40 °C έως +150°C      

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +40°C 

Θερμοκρασία υποστρώματος Από +5°C έως +40°C 

Χρώματα Λευκό, διαφανές 

 Συσκευασία Φύσιγγα 310 ml σε κουτιά 12 τμχ. 

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 18 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής 

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον
ΚΩΔΙΚΟΣ TΕΜΑΧΙΑ /

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

5540000024 6/12 310 ■ Λευκό

5540000025 6/12 310  Διαφανές
*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας

Gomastit 400
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ΕΦαρμοΓΕσ
Το GOMASTIT 402 χρησιμοποιείται για την σφράγιση 
μεταλλικών παραθύρων και τομών σε γυαλί, για όλα τα 
είδη μεταλλικών και γυάλινων στοιχείων. Για συγκόλληση 
ενυδρείων χωρίς πλαίσιο. 
Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς σκυροδέματος, μη 
σιδηρούχα μέταλλα και γαλβανισμένο σίδηρο.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη, 
λιπαρά στοιχεία και παλιά σφραγιστικά .
Το GOMASTIT 402 εφαρμόζεται σε πάρα πολλές 
επιφάνειες χωρίς ενισχυτικό συγκόλλησης (primer), 
ωστόσο, όπου απαιτείται, συνιστάται να μην παραλείπετε 
την χρήση ενισχυτικού συγκόλλησης. 
Η σωστή διαστασιολόγηση των αρμών (αρθρώσεων) 
είναι αναγκαία για μία άριστη σφράγιση.
Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το σωληνάριο, 
βιδώνετε το ακροφύσιο και απλώνετε το υλικό σε 
γραμμές, με την χρήση πιστολιού ή με σπάτουλα, 
ομοιόμορφα στις προς συγκόλληση επιφάνειες. 
Το πάχος του υλικού εξαρτάται από την επιφάνεια των 
υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν. Προσαρμόζετε 
τη σύνδεση μέσα σε 10 λεπτά το αργότερο. 
Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν σταθερές 
για 24 ώρες. 
Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται και 
φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 

σπάτουλα ή μαχαίρι. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για χρήση σε ενυδρεία χωρίς πλαίσιο, 
με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: όγκος <150lt, πάχος 
γυαλιών 15mm, γέμισμα με νερό και ψάρια μετά την 
πλήρη σκλήρυνση, όχι νωρίτερα από 7 ημέρες και αφού 
ξεπλύνετε τους αρμούς με καθαρό νερό, εφαρμογή 
Primer V2.

Ελαστικό, σφραγιστικό σιλικόνης ενός συστατικού. Ωριμάζει με την υγρασία 
(όξινο σύστημα ωρίμανσης), είναι απόλυτα ανθεκτικό στις καιρικές 
συνθήκες. Κατάλληλο για ενυδρεία.

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) μετά από 3 
εβδομάδες αποθήκευσης σε +23°C/ 50% υγρασία

20

Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και +23°C
(DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 7 ημέρες σε 
+23°C/ 50% υγρασία

≤ 0.4 N/mm²

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 7 ημέρες σε +23°C/ 50% υγρασία

≥ 600 %

Ελαστική ανάκτηση επιμήκυνσης 60% (DIN EN ISO 7389) >70%

Αντοχή σε εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση 
για 7 ημέρες σε +23°C/ 50% υγρασία)

≥ 1.0 N/mm² 

Κινητική δυνατότητα 25% 

Συνοχή (DIN EN ISO 7390) Σταθερή ≤3mm

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C/ 50% υγρασία max. 10 λεπτά

Τελική σκλήρυνση σε +23°C/ 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες ≥ 3.0 mm 
Μετά από 48 ώρες ≥ 3.5 mm 

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση 
(DIN EN ISO 10563)

περίπου 4% 

Αντοχή σε θερμοκρασίες Από - 40°C έως +150°C      

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +40°C Από +5°C έως +40°C 

Θερμοκρασία υποστρώματος Από +5°C έως +40°C 

Χρώματα Διαφανές

Συσκευασία Φύσιγγα 310 ml σε κουτιά 12 τμχ. 

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 18 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής 

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

5540200025 6/12 310  Διαφανές
*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας

Gomastit 402
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ΕΦαρμοΓΕσ
To GOMASTIT 405 είναι κατάλληλο για την ελαστική 
συγκόλληση και στεγανοποίηση στοιχείων που εκτίθενται 
σε υψηλές θερμοκρασίες. 
Στην κατασκευή συστημάτων θέρμανσης, σομπών, 
φούρνων και καμινάδων. Δεν είναι κατάλληλο για μη-
σιδηρούχα μέταλλα και σκυροδέματα.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Η προκαταρκτική δοκιμή των υλικών συγκόλλησης και 
η κατάλληλη προεργασία είναι απαραίτητες για μια 
επιτυχημένη πρόσφυση/σφράγιση. 
Για την ενίσχυση της πρόσφυσης, πρέπει τα 
υποστρώματα να είναι καθαρά, χωρίς λιπαρά στοιχεία, 
σκουριές, παλιά καμένα και μη σφραγιστικά και με τέλεια 
δομή. 
Το GOMASTIT 405 προσκολλάται σε διάφορα 
υποστρώματα όπως γυαλί, μέταλλα και διάφορα 
πλαστικά χωρίς primer. Τα προς συγκόλληση στοιχεία 
πρέπει να συναρμολογούνται αμέσως, δηλαδή πριν από 
τον σχηματισμό μεμβράνης, και να σταθεροποιηθούν αν 
είναι απαραίτητο.
Δεν πρέπει να θερμαίνεται σε υψηλές θερμοκρασίες 
πριν από την πλήρη ωρίμανσή του. Η αντοχή του στη 
θερμοκρασία μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με τη 
μέθοδο της παλαίωσης (σκλήρυνσης). Συνιστάται να 
γίνονται προκαταρκτικές δοκιμές.
Εφαρμόζεται σε πάρα πολλές επιφάνειες χωρίς 
ενισχυτικό συγκόλλησης (primer). Ωστόσο, όπου 
απαιτείται, συνιστάται η χρήση ενισχυτικού συγκόλλησης. 
Η σωστή διαστασιολόγηση των αρμών (αρθρώσεων) 
είναι αναγκαία για μία άριστη σφράγιση.
Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το σωληνάριο, 
βιδώνετε το ακροφύσιο και απλώνετε το υλικό 
σε γραμμές, με χρήση πιστολιού ή με σπάτουλα, 

ομοιόμορφα στις προς συγκόλληση επιφάνειες. 
Το πάχος του υλικού εξαρτάται από την επιφάνεια των 
υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν. Προσαρμόζετε 
τη σύνδεση μέσα σε 10 λεπτά το αργότερο. 
Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν σταθερές 
για 24 ώρες. 
Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται και 
φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι. 

Ελαστικό, σφραγιστικό σιλικόνης ενός συστατικού, ανθεκτικό σε πολύ 
υψηλές θερμοκρασίες, με όξινο σύστημα ωρίμανσης, ωριμάζει με την 
υγρασία.

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) μετά από 3 
εβδομάδες αποθήκευσης σε +23°C / 50% υγρασία

30 ± 3 

Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και +23°C (DIN 53504 
S2) με αποθήκευση για 7 ημέρες σε +23°C / 50% 
υγρασία

Περίπου 0.5 N/mm²

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου 600%

Ελαστική ανάκτηση επιμήκυνσης 60% (DIN EN ISO 7389) 80 - 90%

Αντοχή σε εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση 
για 7 ημέρες σε +23°C/ 50% υγρασία

≥ 1.7 N/mm²

Κινητική δυνατότητα 15 - 20% 

Συνοχή (DIN EN ISO 7390) Σταθερή ≤3mm

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C/ 50% υγρασία max. 5-10 λεπτά

Τελική σκλήρυνση σε +23°C/ 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες ≥ 3.0 mm 
Μετά από 48 ώρες ≥ 3.5 mm 

Πυκνότητα 1.21 ± 0.05 g/cm³

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση 
(DIN EN ISO 10563)

Περίπου 7% 

Αντοχή σε θερμοκρασίες Από -40 C έως +300°C      

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +40°C 

Θερμοκρασία υποστρώματος Από +5°C έως +40°C 

Χρώματα Κόκκινο

Συσκευασία Φύσιγγα 310 ml σε κουτιά 12 τμχ. 

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 18 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής 

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

5540500021 6/12 310 ■ Κόκκινο
*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας

Gomastit 405
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ΕΦαρμοΓΕσ
To GOMASTIT 407 είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών 
σε φυσικές πέτρες και σε εγκαταστάσεις ειδών υγιεινής. 

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Η προκαταρκτική δοκιμή των υλικών συγκόλλησης και 
η κατάλληλη προεργασία είναι απαραίτητες για μια 
επιτυχημένη πρόσφυση/σφράγιση. 
Για την ενίσχυση της πρόσφυσης, πρέπει τα 
υποστρώματα να είναι καθαρά, χωρίς λιπαρά στοιχεία, 
σκουριές, παλιά καμένα και μη σφραγιστικά και με 
τέλεια δομή. 
Το GOMASTIT 407 μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα 
υποστρώματα όπως πέτρα, ξύλο, μπετό, μέταλλα και 
διάφορα πλαστικά χωρίς primer. Τα προς συγκόλληση 
στοιχεία πρέπει να συναρμολογούνται αμέσως, 
δηλαδή πριν από τον σχηματισμό μεμβράνης, και να 
σταθεροποιηθούν αν είναι απαραίτητο.
 Συνιστάται να γίνονται προκαταρκτικές δοκιμές.
Εφαρμόζεται σε πάρα πολλές επιφάνειες χωρίς 
ενισχυτικό συγκόλλησης (primer). Ωστόσο, όπου 
απαιτείται, συνιστάται η χρήση ενισχυτικού συγκόλλησης. 
Η σωστή διαστασιολόγηση των αρμών (αρθρώσεων) 
είναι αναγκαία για μία άριστη σφράγιση.
Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το σωληνάριο, 
βιδώνετε το ακροφύσιο και απλώνετε το υλικό 
σε γραμμές, με χρήση πιστολιού ή με σπάτουλα, 
ομοιόμορφα στις προς συγκόλληση επιφάνειες. 
Το πάχος του υλικού εξαρτάται από την επιφάνεια των 
υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν. 
Προσαρμόζετε τη σύνδεση μέσα σε 10 λεπτά το 
αργότερο. Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν 
σταθερές για 24 ώρες. 
Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται και 
φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι. 

Ελαστικό, σφραγιστικό καθαρής σιλικόνης (100%), ουδέτερου 
πολυμερισμού. Κατάλληλο για φυσικές πέτρες, άοσμο, ιδιαίτερα ανθεκτικό 
στη μούχλα και στις καιρικές συνθήκες.

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) μετά από 3 
εβδομάδες αποθήκευσης σε +23°C / 50% υγρασία

Χρωματιστή 23      
Διαφανής    18                               

Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και +23°C 
(DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 7 ημέρες 
σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου 0.5 N/mm²

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου 500%

Ελαστική ανάκτηση επιμήκυνσης 60% (DIN EN ISO 7389) ≥60%

Αντοχή σε εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση 
για 7 ημέρες σε +23°C/ 50% υγρασία

≥ 1.3 N/mm²

Κινητική δυνατότητα 20% 

Συνοχή (DIN EN ISO 7390) Σταθερή ≤3mm

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C/ 50% υγρασία max. 10 λεπτά

Τελική σκλήρυνση σε +23°C/ 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες ≥ 2.0 mm 
Μετά από 48 ώρες ≥ 2.5 mm 

Πυκνότητα Χρωματιστή 1.35 ± 0.05 g/cm³  
Διαφανής    1.04 ± 0.05 g/cm³

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση 
(DIN EN ISO 10563)

≤9%

Αντοχή σε θερμοκρασίες Από -40 C έως +150°C      

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +40°C 

Θερμοκρασία υποστρώματος Από +5°C έως +40°C 

Χρώματα Λευκό, μπεζ, διάφανο

Συσκευασία Φύσιγγα 310 ml σε κουτιά 12 τμχ. 

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 18 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής 

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

5540700021 6/12 310 White

5540700025 6/12 310 Transparent

5540700028 6/12 310 ■ Beige
*Διατίθεται σε άλλα χρώματα και συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας

Gomastit 407
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Gomastit
AQUA PROTECT 
flex liquid

ΕΦαρμοΓΕσ
Το GOMASTIT AQUA PROTECT flex liquid είναι 
κατάλληλο για επίστρωση μεγάλων οριζόντιων 
επιφανειών, θεμελίων, πλακών δαπέδου. Επισκευή 
και συντήρηση κινητών οροφών, σφράγιση και 
στεγανοποίηση από νερό οροφών κ.άλ. Επισκευή και 
ενίσχυση υφιστάμενων συστημάτων στεγανοποίησης. 
Σφράγιση και επισκευή συνδέσεων, όπως καμινάδες, 
φεγγίτες, φωταγωγοί, κεραίες, δορυφορικά, 
σωληνώσεις κλιματιστικών, αλλαγές και συνδέσεις 
σε όλη την επίπεδη οροφή.  Επισκευή υδρορροών και 
αποχετεύσεων.  Σφράγιση - μόνωση - στεγανοποίηση 
μεγάλων περιοχών και προστασία κάθετων επιφανειών. 
Έγχυση - πλήρωση αρμών οριζόντιας κίνησης.
Είναι κατάλληλο για: Αλουμίνιο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, 
αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή*, μπετόν, γύψο, 
σοβάδες, μολύβι, ανοξείδωτο ατσάλι, EPDM - 
μεμβράνες*, αμιαντοτσιμέντο, γαλβανιζέ φύλλα, 
γαλβανιζέ λάμες, GFK - πολυεστέρες, ξύλα, ραμποτέ, 
χαλκό, ορείχαλκο, PVC - σκληρά και μαλακά*, κεραμίδια, 
πλάκες οροφής, σχιστόλιθο, ατσάλι, επιμεταλλωμένο 
ατσάλι, τούβλα, τσιμεντόλιθους, φύλλα ψευδάργυρου.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, χωρίς σκόνη, 
λιπαρά και σαθρά στοιχεία. Οι παλιές επιστρώσεις 
πρέπει να απομακρύνονται εκ των προτέρων. 
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σε δομικά σταθερή, 
βιώσιμη μορφή. Σε πολλά καθαρά υποστρώματα μπορεί 
να επιτευχθεί μια καλή προσκόλληση χωρίς ενισχυτικό 
πρόσφυσης. Ωστόσο, θα πρέπει πάντα να γίνεται 
έλεγχος εφόσον το σκληρυνθέν προϊόν εκτίθεται σε 
μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας ή έχει επαφή 
με νερό. Σε αυτήν την περίπτωση, καθώς και όταν 
υπάρχουν απορροφητικά ή δύσκολα υποστρώματα, 

συνιστάται πάντα η εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης 
V21 εκ των προτέρων. Σε μη - απορροφητικά 
υποστρώματα συνιστάται η εφαρμογή ενισχυτικού 
πρόσφυσης V40. Για πλαστικά, όπως PVC, PMMA 
και πολυκαρβονικό (όπως σε φεγγίτες), συνιστάται 
προηγούμενη τράχυνση της πλαστικής επιφάνειας με 
γυαλόχαρτο αρ. 80-100 (ακολουθούμενη από αφαίρεση 
της σκόνης και καθαρισμό με οινόπνευμα) και επίσης η 
χρήση του ενισχυτικού πρόσφυσης primer V40. Λόγω της 
ποικιλίας των υλικών πίσσας (άσφαλτος) που διατίθενται 
στην αγορά, συνιστούμε προκαταρκτικές δοκιμές. Εάν 
εκτεθεί σε θερμότητα ή/και άμεσο ηλιακό φως, πρέπει 
πρώτα να χρησιμοποιηθεί το ενισχυτικό πρόσφυσης 
(primer) V17. (παρακαλούμε ακολουθήστε τις   οδηγίες 
εργασίας). Συνιστάται προκαταρκτική δοκιμή για 
ασφαλτούχα υποστρώματα χωρίς επικάλυψη.
Το GOMASTIT AQUA PROTECT flex liquid είναι έτοιμο 
για χρήση και μπορεί να εφαρμοστεί ομοιόμορφα και 
πλήρως από το δοχείο σε δύο στρώματα, με ρολό ή 
βούρτσα. Ο ελάχιστος χρόνος στεγνώματος του πρώτου 
στρώματος είναι 6 ώρες (σε +20°C / 50% υγρασία 
και πάχος στρώματος 1 mm. Ανάλογα με το πάχος 
του στρώματος, τη θερμοκρασία και την υγρασία, θα 
διαφέρει ο χρόνος στεγνώματος)στρώματος είναι 6 
ώρες (σε +20°C / 50% υγρασία). και πάχος στρώματος 
1 mm. Ανάλογα με το πάχος του στρώματος, τη 
θερμοκρασία και την υγρασία, θα διαφέρει ο χρόνος 
στεγνώματος). 

*Χρειάζονται προσοχή και δοκιμή.

Σύστημα στεγανοποίησης κατά της υγρασίας, ενός συστατικού, με βάση 
SMP - Υβριδικό Πολυμερές. Είναι αυτοεπιπεδούμενο, για οριζόντιες και 
κάθετες επιφάνειες, με πρόσφυση σε 16 διαφορετικά υλικά.

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) μετά από 
3 εβδομάδες αποθήκευσης σε +23°C / 50% υγρασία

35

Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και +23°C 
(DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 7 ημέρες 
σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου 0.4 N/mm³

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου 300%

Αντοχή σε εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση 
για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου 1.0 N/mm²

Συνοχή (DIN EN ISO 7390) Χαμηλού ιξώδους

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C / 50% υγρασία Max. 30 λεπτά

Τελική σκλήρυνση σε +23°C / 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες ≥ 2.5 mm 
Μετά από 48 ώρες ≥ 3.5 mm

Πυκνότητα 1.47 ± 0.05 g/cm³

Αντοχή σε θερμοκρασίες Από -40°C έως +90°C

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +35°C

Θερμοκρασία υποστρώματος + 5°C έως + 35°C

Χρώματα Γκρι

Συσκευασία Δοχείο 1.13 kg, 6 kg και 16 kg 

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 18 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον

ΚΩΔΙΚΟΣ TEMAXIA /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ* Kg ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

55AP000047 10 1,13 ■ Γκρι

55AP000057 2 6 ■ Γκρι

55AP000067 1 16 ■ Γκρι
*Διατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη συσκευασία κατόπιν παραγγελίας
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Gοmastit 
AQUA PROTECT 
flex 

ΕΦαρμοΓΕσ
To GOMASTIT AQUA PROTECT flex είναι κατάλληλο 
για γέμισμα μεγάλων κενών, αρμών και οπών σε 
επιφάνειες από μπετό, ξύλο, μέταλλο και διάφορα 
πλαστικά. Επισκευή και συντήρηση ευέλικτων οροφών, 
σφράγιση στεγανοποίησης.
Επισκευή και ενίσχυση των υφιστάμενων συστημάτων 
στεγανοποίησης.
Σφράγιση και επισκευή συνδέσεων, όπως καμινάδες, 
φεγγίτες, αλλαγές και συνδέσεις σε όλη την επίπεδη 
οροφή. Επισκευή υδρορροών και αποχετεύσεων. 
Σφράγιση μεγάλων περιοχών και προστασία κάθετων 
επιφανειών. Έγχυση αρμών οριζόντιας κίνησης.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, χωρίς λιπαρά 
στοιχεία, σκόνη και σαθρές επιφάνειες. 
Το GOMASTIT AQUA PROTECT flex εφαρμόζεται σε 
πάρα πολλές επιφάνειες και συνιστάται ενισχυτικό 
πρόσφυσης (primer) V40 για μη πορώδεις επιφάνειες, 
V21 για πορώδεις επιφάνειες και V17 σε παρουσία 
υγρασίας. Ωστόσο, συνιστώνται επανειλημμένες 
δοκιμές. Η σωστή διαστασιολόγηση των αρμών 
(αρθρώσεων) είναι αναγκαία για μία άριστη σφράγιση.
Για να εφαρμόσετε το υλικό, κόβετε το σωληνάριο, 
βιδώνετε το ακροφύσιο και απλώνετε το υλικό σε 
γραμμές, με την χρήση πιστολιού ή με σπάτουλα, 
ομοιόμορφα στις προς συγκόλληση επιφάνειες. Το 
πάχος του υλικού εξαρτάται από την επιφάνεια των 
υλικών που πρόκειται να συγκολληθούν. Προσαρμόζετε 
τη σύνδεση μέσα σε 30 λεπτά το αργότερο. 
Οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν σταθερές για 24 
ώρες. Μετά από την εφαρμογή, οι αρμοί καθαρίζονται 
και φινίρονται με το TURBO TOP-FINISH.

ΚαΘαρίσμοσ
ΠΡΙΝ: Με TURBO TOP-CLEAN ή με κοινά 
καθαριστικά, όπως οινόπνευμα, νέφτι, White spirit, 
διαλυτικό νίτρου κ.άλ.
META: Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να καθαριστεί 
- νωπό - με οινόπνευμα ή, διαφορετικά, το αφαιρείτε με 
σπάτουλα ή μαχαίρι. 

Ελαστικό, ενός συστατικού, με βάση SMP - Υβριδικό Πολυμερές, σφραγιστικό. 
Απόλυτα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, ωριμάζει με την υγρασία και είναι 
κατάλληλο ακόμα και για επιφάνειες με άσφαλτο.

τΕΧνίΚα ΧαραΚτηρίστίΚα
Σκληρότητα κατά Shore-A (DIN 53505) μετά από 3 
εβδομάδες αποθήκευσης σε +23°C / 50% υγρασία

35

Συντελεστής επιμήκυνσης 100% και 
+23°C (DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 7 ημέρες 
σε +23°C / 50% υγρασία

≥ 0.9 N/mm²

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με 
αποθήκευση για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου 450 %

Αντοχή σε εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση 
για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία

Περίπου 1.5 N/mm²

Συνοχή (DIN EN ISO 7390) Σταθερό <=3

Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C / 50% υγρασία max. 30λεπτά

Κινητική δυνατότητα 20%

Τελική σκλήρυνση σε +23°C / 50% υγρασία Μετά από 24 ώρες ≥ 2.0 mm 
Μετά από 48 ώρες ≥ 3.0 mm

Πυκνότητα 1.45 ± 0.05 g/cm³

Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση 
(DIN EN ISO 10563)

≤4%

Αντοχή σε θερμοκρασίες Από - 40°C έως +90°C

Θερμοκρασία εφαρμογής Από  +5°C έως +40°C

Θερμοκρασία υποστρώματος Από + 5°C έως +40°C

Χρώματα Μαύρο

Συσκευασία Φύσιγγα 310 ml και σαλάμι 600 ml 
σε κουτιά 12 τμχ

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης 24 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Δροσερό και ξηρό περιβάλλον ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml ΑΠΟΧΡΩΣΗ*

55AP000036 6/12 310 ■ Black

55AP000037 12 600 ■ Black
*Διατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη συσκευασία κατόπιν παραγγελίας
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PRIMER V2
Άχρωμο υπόστρωμα πρόσφυσης με βάση σιλανίου για στεγανοποιητικά βάσης MS με υβριδικά 
πολυμερή τροποποιημένου σιλανίου και σιλικόνης. Γενικής χρήσης σε λείες, μη απορροφητικές 
επιφάνειες.
Χρώμα: διαφανές
Ιξώδες: χαμηλού ιξώδους
Πυκνότητα: 0,808+/-  0,02g/ml
Οσμή: χαρακτηριστική όπως στους διαλύτες
Χρόνος στεγνώματος σε 20°C: 10 λεπτά

PRIMER V17
Άχρωμο υψηλής ποιότητας υπόστρωμα πρόσφυσης, για αύξηση της σταθερότητας σε στεγανο-
ποιήσεις με προϊόντα MS, με βάση πολυμερή, ακριλική, σιλικόνη σε ξύλο, σκυρόδεμα, κονίαμα, 
τσιμεντοκονίες κλπ. Με αντοχή στην υγρασία, συνιστάται για σφράγιση και συγκόλληση μέσα σε 
πισίνα.
Χρώμα: διαφανές
Ιξώδες: μέσου ιξώδους 
Πυκνότητα: 0,95 +/- 0,02g/ml
Οσμή: Χαρακτηριστική όπως στους διαλύτες 
Χρόνος στεγνώματος σε 20°C: 60 λεπτά - μέγιστο 4 ώρες

PRIMER V40
Υπόστρωμα για αύξηση της σταθερότητας πρόσφυσης στεγανοποιητικών MS με βάση σιλικόνη και 
στεγανοποιητικών με βάση υβριδικά πολυμερή σε πλαστικά και ελαστικά.
Χρώμα: υγρό, διαφανές
Ιξώδες: χαμηλού ιξώδους
Πυκνότητα: 0,75+/-  0,02g/ml
Οσμή: χαρακτηριστική όπως στους διαλύτες
Χρόνος στεγνώματος σε 20°C: 30 λεπτά

PRIMER V21
Άχρωμο υπόστρωμα πρόσφυσης με βάση σιλανίου για στεγανοποιητικά βάσης MS με υβριδικά 
πολυμερή τροποποιημένου σιλανίου και σιλικόνης. Γενικής χρήσης σε απορροφητικές επιφάνειες.
Χρώμα: διαφανές
Ιξώδες: μεσαίου ιξώδους
Πυκνότητα: 0,98 +/-  0,02g/ml
Οσμή: χαρακτηριστική όπως στους διαλύτες
Χρόνος στεγνώματος σε 20°C: 60 λεπτά

PRIMER BLACK GLASS
Υπόστρωμα για τη συγκόλληση αρμών σε γυαλί στον κατασκευαστικό τομέα, προστατεύει από την 
υπεριώδη ακτινοβολία UV, ενδείκνυται για τη συγκόλληση παραθύρων σε οχήματα.
Χρώμα: υγρό, μαύρο
Ιξώδες: 10mPas
Πυκνότητα: 0,95+/-  0,02g/ml
Οσμή: χαρακτηριστική όπως στους διαλύτες
Χρόνος στεγνώματος σε 20°C: 10 λεπτά

ΚΩΔΙΚΟΣ ml*

55V2000025 250

*Διατίθεται και σε άλλες συσκευασίες 
κατόπιν παραγγελίας

ΚΩΔΙΚΟΣ ml*

55V4000034 250

*Διατίθεται και σε άλλες συσκευασίες 
κατόπιν παραγγελίας

ΚΩΔΙΚΟΣ ml*

55V1700034 250

*Διατίθεται και σε άλλες συσκευασίες 
κατόπιν παραγγελίας

ΚΩΔΙΚΟΣ ml*

55V2100034 250

*Διατίθεται και σε άλλες συσκευασίες 
κατόπιν παραγγελίας
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ΚΩΔΙΚΟΣ ml*

55UV000025 250

*Διατίθεται και σε άλλες συσκευασίες 
κατόπιν παραγγελίας
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Kent Bridge Enterprise Co
ΚΒ – WT-250XL: Επαγγελματικό πιστόλι πίεσης για 
σωληνοειδείς σακούλες (σαλάμι) 600ml. Διαθέτει κύλινδρο 
αλουμινίου. Συνοδεύεται από δίσκο προώθησης και ακροφύσιο.

ΚΒ – WT-250L: Επαγγελματικό πιστόλι πίεσης για 
σωληνοειδείς σακούλες (σαλάμι) 400ml και φύσιγγες από 290ml 
έως 310ml. Διαθέτει κύλινδρο αλουμινίου. Συνοδεύεται από δίσκο 
προώθησης και ακροφύσιο.

KB – WT-296IH: Επαγγελματικό πιστόλι πίεσης βαρέως 
τύπου για φύσιγγες από 290ml έως 310ml. Με γάντζο στήριξης 
(σε σκάλες ή άλλα σημεία) και περιστρεφόμενη χειρολαβή. 
Διαθέτει βίδα ρεγουλαρίσματος της σκανδάλης.

KB – WT-215IHD: Επαγγελματικό πιστόλι πίεσης για 
φύσιγγες από 290ml έως 310ml. Με γάντζο στήριξης (σε σκάλες 
ή άλλα σημεία) και περιστρεφόμενη χειρολαβή. Ευρεσιτεχνία 
ελεγχόμενης ροής σταγόνας (δεν στάζει).

KB – WT-214HD: Ερασιτεχνικό ανθεκτικό πιστόλι πίεσης 
για φύσιγγες από 290ml έως 310ml. Με γάντζο στήριξης (σε 
σκάλες ή άλλα σημεία). Διαθέτει ενσωματωμένο εργαλείο 
διάτρησης.  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5030250XL 10

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5030250L 10

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5030296IH 10

MK – H245: Το ισχυρότερο και πιο ανθεκτικό πιστόλι 
πίεσης της κατηγορίας του, για συνεχή χρήση, για εξαιρετικά 
ανθεκτικά συγκολλητικά και στεγανοποιητικά, σε φύσιγγες από 
290ml έως 310ml. Με αναστολέα ροής. Εύχρηστο και εξαιρετικά 
ισχυρό, εργονομικός σχεδιασμός με Easy-Press, γρήγορη αλλαγή 
φυσιγγίων, εξαιρετικά υψηλός βαθμός πίεσης.  
Δύναμη πρόωσης: 500kg

MK – H2PS HOOK: Ένα ιδιαίτερα ισχυρό χειροκίνητο 
πιστόλι πίεσης με μεγάλη διάρκεια ζωής, για συνεχή χρήση, 
για εξαιρετικά ανθεκτικά συγκολλητικά και στεγανοποιητικά, σε 
σωληνοειδείς σακούλες (σαλάμι) 400ml έως 600μλ. Με αναστολέα 
ροής, εργονομικό, εξαιρετικά ισχυρό. Καινοτομία, ο διαφανής 
σωλήνας για έλεγχο ποσότητας.

MK Krøger A/S

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5045H245 10

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5045H2PS 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5030215IHD 12

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5030214HD 24
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TURBO-FINISH
Σπατουλάκια φινιρίσματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500322004 12

TURBO TOP-CLEAN - ΚαΘαρίστίΚο
Το TOP-CLEAN είναι κατάλληλο για το γρήγορο καθαρισμό, χωρίς υπολείμματα 
πριν από τη βαφή, τη σφράγιση, την επίστρωση και την συγκόλληση. Αφαιρεί 
χωρίς υπολείμματα λεκέδες όπως έλαια, λίπη, κόλλες, κεριά, αποτυπώματα και 
σκόνη από πλαστικά, αλουμίνια , μέταλλα, ανοξείδωτα, βαμμένες επιφάνειες, 
γυαλί, κεραμικά, χρώμια κλπ.

οΔηΓίΕσ Χρησησ 
Ψεκάστε μια γενναία ποσότητα του TOP-CLEAN. Αφήστε να ενεργήσει για 
περίπου 30 δευτερόλεπτα. 
Σκουπίστε πιέζοντας ελαφρά προς 
μια κατεύθυνση, με ένα καθαρό πανί 
ή χαρτί χωρίς χνούδια.

TURBO TOP-FINISH - ΦίνίρίστίΚο αρμων
Το TOP-FINISH (Φινιριστικό αρμών) είναι κατάλληλο για τη λείανση & το 
φινίρισμα αρμών με σφραγιστικά τεχνολογίας MS, SMP, PU και σιλικόνης.

οΔηΓίΕσ Χρησησ
Καθαρίστε την επιφάνεια με το TOP-CLEAN και μονώστε με χαρτοταινία αν 
χρειάζεται. Εφαρμόστε ομοιόμορφα το σφραγιστικό. Ψεκάστε με το TOP-FINISH 
(Φινιριστικό Αρμών). Φινίρετε με το κατάλληλο εργαλείο προς μία κατεύθυνση.

TURBO-ΕΠαΓΓΕΛματίΚοσ ΨΕΚαστηρασ
Για τη βιομηχανία, το εργαστήριο, το σπίτι και D.I.Y. . Ταιριάζει σε όλα τα 
σπειρώματα με 28mm διάμετρο , έχει ρυθμιζόμενο σπρέι και ενσωματωμένο 
σωλήνα με αποτέλεσμα να έχει μεγάλο όγκο ψεκασμού . Είναι ελαφρύ και 
εργονομικό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500347047 6/12

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml

500357500 6 500

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ml

500347500 6 500
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TURBO-αΚροΦύσίο 
μΕ 360ο ΠΕρίστροΦη
Εφαρμόζεται σε συσκευασίες φύσιγγας και επιτρέπει τη σωστή στόχευση του 
υλικού σε δυσπρόσιτα σημεία (γωνίες, πλαίσια, πίσω και κάτω από σωλήνες, 
είδη υγιεινής, περβάζια κ.λπ.). 
Το γεγονός ότι περιστρέφεται κατά 3600 δίνει απόλυτη ευελιξία κατά την 
εργασία, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνετε συνεχή διοχέτευση του εκάστοτε 
υλικού και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα συγκόλλησης/στεγανοποίησης. 

TURBO-αΚροΦύσίο 
μΕ 360ο ΠΕρίστροΦη Καί ΚαΠαΚί
Εφαρμόζεται σε συσκευασίες φύσιγγας και επιτρέπει τη σωστή στόχευση του υλικού 
σε δυσπρόσιτα σημεία (γωνίες, πλαίσια, πίσω και κάτω από σωλήνες, είδη υγιεινής, 
περβάζια κ.λπ.). Περιστρέφεται κατά 3600 προσφέροντας απόλυτη ευελιξία κατά την 
εργασία, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνετε συνεχή διοχέτευση του εκάστοτε υλικού 
και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα συγκόλλησης/στεγανοποίησης. Διαθέτει 
καπάκι για την εύκολη φύλαξη του προϊόντος εν ώρα εργασίας, αλλά και για σωστή 
και ασφαλή αποθήκευση μετά το πέρας αυτής. 

TURBO-ΚαΠαΚί
Καπάκι ειδικά κατασκευασμένο για να προσαρμόζεται απόλυτα στο άνοιγμα 
συσκευασίας φύσιγγας, επιτρέποντας την εύκολη φύλαξη του προϊόντος εν ώρα 
εργασίας και τη σωστή και ασφαλή αποθήκευσή του μετά το πέρας αυτής. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

06830 5 ανά blister σε κουτί 
3τμχ ή 9 τμχ

16830 άνευ blister

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

06831 5 ανά blister σε κουτί 
3τμχ ή 9 τμχ

16831 άνευ blister

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

06860 15 ανά blister σε κουτί 
3τμχ ή 9 τμχ

16860 άνευ blister

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

000808000080 2 ανά blister σε κουτί 
3τμχ ή 9 τμχ

100808000080 άνευ blister

TURBO-ADAPTOR 
Γία σαΛαμί 400ML & 600ML
Εργονομικά σχεδιασμένη προέκταση για συσκευασία σαλάμι. Δίνει μεγαλύτερη 
ευελιξία στον χρήστη και επιτρέπει τη σωστή διοχέτευση του εκάστοτε υλικού. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
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TURBO-ΠροΕΚταση Γία ΦύσίΓΓα Καί 
Γία σαΛαμί 400ML & 600ML
Προέκταση για επιμήκυνση ακροφύσιου. Επιτρέπει την εργασία σε δυσπρόσιτα 
σημεία, προεκτείνοντας το μήκος της συσκευασίας, χωρίς να δυσχεραίνει τη 
διοχέτευση του εκάστοτε υλικού. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

06840 5 ανά blister σε κουτί 
3τμχ ή 9 τμχ

16840 άνευ blister

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

861010 6.1 m² 0,61 m x 10 m

861020 12.2 m² 0,61 m x 20 m

861050 30.5 m² 0,61 m x 50 m

ύΦασμα Γία Χρηση 
σΕ μονωση
Ύφασμα πολυεστερικό 80g/m² για 
την τοπική ή καθολική ενίσχυση 
στεγανωτικών μεμβρανών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

144 STAND ΔΑΠΕΔΟΥ 50x45x190

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

400 STAND ΔΑΠΕΔΟΥ 85x22x228

STANDS

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

700 STAND ΔΑΠΕΔΟΥ 75x50x208

1000 STAND ΔΑΠΕΔΟΥ 102x50x208

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

60 STAND ΠΑΓΚΟΥ 55x36x85

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

5 STAND COMBI 38x30x52

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

24 DISPLAY BOX 
TURBO - FIX&GO

23x31x50

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

4 DISPLAY BOX 
TURBO - FIX 
4 XΡΩΜΑΤΑ

23x31x50

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

6 STAND 
ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ

34x24x74
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Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο  
 

Για το Σύστημα Διαχείρισης 
σύμφωνα με το Πρότυπο 
EN ISO 9001 : 2015 
 

Τεκμηριώθηκε και βεβαιώνεται μέσω των Διαδικασιών της TÜV AUSTRIA, ότι η 

 

 

ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. 
Έδρα: Μπουμπουλίνας 6, 142 34 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ 
Υποκ/μα: Ομορφοκκλησιάς 31, 142 34 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ 
Εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σε συμφωνία με το παραπάνω Πρότυπο για το 
ακόλουθο Πεδίο Εφαρμογής 

 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: XHMIKA, ΚΟΛΛΕΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. 

 

Αριθ. Εγγραφής Πιστοποιητικού: 20001220006362 Ισχύει έως: 2024-11-28 
 

 
Μαρία Αγαπητού 
Διευθύντρια Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης και Προϊόντων 

 

Οργανισμός Πιστοποίησης  
TÜV AUSTRIA  

Αθήνα, 2021-11-29 

  

Η παρούσα Πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την Διαδικασία  Επιθεώρησης και Πιστοποίησης 
της TÜV AUSTRIA και επιτηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
 
TÜV AUSTRIA HELLAS      
Λ. Μεσογείων 429     
Τ.Κ. 153 43 Αθήνα, Ελλάδα      
www.tuvaustriahellas.gr 

 
                                                                                                                   Headquarters in Athens bear the responsibility of the Certification decision 

MS Certification  

No. of Certificate 236 

 

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

ISO 14001:2004 

SY
STEM CERTIFICATION
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Συστήματα κόλλησης και σφράγισης

Ακρυλικό Θειόκολλα Πολυουρεθάνη MS-ΥβριδικάΣιλικόνη

Σφραγιστικά

• Βάφεται • Ελαστικότητα
• Αντοχή σε UV

• Καλή πρόσφυση • Μηχανικές
   αντοχές

• Μόνιμη μεγάλη
   Ελαστικότητα
• Μηχανικές
   αντοχές
• Βάφεται
• Μη τοξικό
• Δεν 
   συρρικνώνεται
• Άοσμο
• Δουλεύεται
   σε βρεγμένη
   επιφάνεια
   ακόμη & μέσα
   σε νερό
• Μακρά  
   αποθήκευση

• Κάνει  
   ρηγματώσεις

• Δεν έχει
   μηχανικές 
   αντοχές

• Συρρικνώνεται

• Δεν βάφεται

• Μυρίζει έντονα

• Κιτρινίζει

• Μουχλιάζει

• Λεκιάζει τις  
   φυσικές πέτρες

• Δύσκολη
   - ειδική
   εφαρμογή

• Περιορισμένος      
   χρόνος ζωής

• Θέλει primer

• Δεν αντέχει 
    στην UV

• Περιέχει    
    ισοκυανίτες

• Τρίβεται με τον  
    χρόνο

• Κάνει φυσαλίδες

• Αποθήκευση

• Κανένα

MS - ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

SR = ΣΙΛΙΚΟΝΗ
PU = ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ
MS = ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

Μειονεκτήματα

Πλεονεκτήματα Πλεονεκτήματα Πλεονεκτήματα Πλεονεκτήματα Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα Μειονεκτήματα Μειονεκτήματα Μειονεκτήματα
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΕΔΡΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ         : Μπουμπουλίνας 6, Νέα Ιωνία 142 34 
ΥΠ/ΜΑ - ΑΠΟΘΗΚΗ A'   : Oμορφοκκλησιάς 31, Νέα Ιωνία 142 34 
ΑΠΟΘΗΚΗ Β'                  : Μπουμπουλίνας 4, Νέα Ιωνία 142 34
ΑΠΟΘΗΚΗ Γ'             : Βοσπόρου 23-25, Νέα Ιωνία 142 34
ΕΚΘΕΣΗ                          : Αγ. Γεωργίου 27, Νέα Ιωνία 142 34
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 2713.333
Fax                                  : +30 210 2710.888

Κεντρικό e-mail               : info@dialinas.gr
Τμήμα Πωλήσεων            : sales@dialinas.gr
Τμήμα Marketing             : marketing@dialinas.gr
Λογιστήριο                       : accounts@dialinas.gr
Πολιτική Aπορρήτου       : privacy@dialinas.gr

www.dialinas.gr 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Οι πληροφορίες οι οποίες αναγράφονται στον κατάλογο, 
βασίζονται σε εργαστηριακές αναλύσεις και σε πρακτικές 
εφαρμογές. Λόγω της διαφορετικότητας των υλικών, των 
μεθόδων εργασίας και των τοπικών συνθηκών (κλιματικών 
κλπ), πάνω στα οποία εμείς δεν έχουμε καμία επιρροή, ουδεμία 
ευθύνη φέρουμε από αδέξια χρήση ή λανθασμένη εφαρμογή.
Ο χρήστης δεν απαλλάσσεται από την ανάγκη να πραγματο-
ποιήσει τις δικές του δοκιμές για τις προγραμματισμένες 
εφαρμογές υπό πρακτικές συνθήκες. Για αποτελεσματικότερη 
και ασφαλέστερη εφαρμογή των προϊόντων, συστήνουμε να 
συμβουλευτείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά από τα φύλλα τεχ-
νικών δεδομένων αυτών (TDS), τα οποία είναι σύμφωνα με τον 
κατασκευαστή. 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση.
Για τα υπόλοιπα σας παραπέμπουμε στους γενικούς εταιρικούς 
μας κανόνες οι οποίοι είναι σε ισχύ.
Για τεχνικές πληροφορίες καλέστε: +30 210 2713.333
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Πρωτοποριακά Υψηλής Τεχνολογίας 
MS -Υβριδικά, Πολυμερή, Κόλλες, Στεγανοποιητικά, 

Σφραγιστικά και Μονωτικά Υλικά

www.dialinas.gr



ΕΔΡΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ       : Μπουμπουλίνας 6, Νέα Ιωνία 142 34 
ΥΠ/ΜΑ - ΑΠΟΘΗΚΗ A': Oμορφοκκλησιάς 31, Νέα Ιωνία 142 34 
ΑΠΟΘΗΚΗ Β'               : Μπουμπουλίνας 4, Νέα Ιωνία 142 34
ΑΠΟΘΗΚΗ Γ'               : Βοσπόρου 23-25, Νέα Ιωνία 142 34
ΕΚΘΕΣΗ                       : Αγ. Γεωργίου 27, Νέα Ιωνία 142 34
Τηλέφωνο                 : +30 210 2713.333
Fax                           : +30 210 2710.888
Ε-mail                           : info@dialinas.gr
Website                        : www.dialinas.gr 


