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ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ & ΚΟΛΛΕΣ
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& 

Σφράγιση
 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ



ΚΟΛΛΑ & ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ανθεκτικό, διατηρεί την ελαστικότητα, μέγιστη ικανότητα κίνησης
25%.
Εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης σε πολλές επιφάνειες, ακόμη και
σε υγρές, χωρίς αστάρι.
Ευέλικτο τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους:
κολλήστε, σφραγίστε και στερεώστε σχεδόν οτιδήποτε με ένα μόνο
προϊόν.
Γρήγορη σκλήρυνση και ταχεία ενίσχυση, υψηλή μηχανική αντοχή
και απόλυτη συγκράτηση.
Χωρίς λεκέδες ή αιμορραγίες σε πορώδη υλικά, όπως φυσική
πέτρα, σκυρόδεμα και ακατέργαστο ξύλο. χωρίς μόλυνση των
άκρων.
Χωρίς ισοκυανικά, διαλύτες και σιλικόνη.
Πολύ χαμηλές εκπομπές: πιστοποιημένο EMICODE EC1 PLUS.
Κατάλληλο για τρόφιμα, με πιστοποίηση ISEGA FOOD APPROVAL.
Καλή αντοχή στον αποχρωματισμό, την υπεριώδη ακτινοβολία,
τον καιρό, το νερό, την υγρασία, τη γήρανση και τους μύκητες.
Βέλτιστη ικανότητα λείανσης μόλις σκληρυνθεί πλήρως.
Ουδέτερο, άοσμο,, χωρίς φυσαλίδες και μη συρρικνούμενο, υβριδικό
σύστημα που σκληραίνει με την υγρασία.
Μη διαβρωτικό στα μέταλλα.
Συμβατό σε άμεση επαφή με την ασημένια επίστρωση
καθρεπτών και γυαλί με πλαστικοποίηση PVB.
Εξαιρετική απορρόφηση μηχανικών και ακουστικών κραδασμών

Αναζητάτε ένα ..πολυεργαλείο χωρίς όρια;

Το Seal-it® 350 SUPER-ALL είναι ένα πολλαπλών χρήσεων, υψηλής
ποιότητας επαγγελματικό στεγανωτικό και κόλλα εγκατάστασης
και κατασκευής που βασίζεται σε υβριδική τεχνολογία και που όταν
στεγνώνει μετατρέπεται σε ένα ανθεκτικό καουτσούκ που διατηρεί
την ελαστικότητά του.

Χαρακτηριστικά
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Σύνθεση κατασκευών και υαλοπινάκων για παράθυρα, κουφώματα
παραθύρων και πορτών, τμήματα, θερμοκήπια, προσόψεις και άλλα.
Μυκητοκτόνο στεγανωτικό αρμών σε χώρους υγιεινής και άλλους χώρους με
υδραυλικά είδη, καθώς και ψυκτικές μονάδες.
Για σφράγιση, πρόσφυση και τοποθέτηση σε χώρους αποθήκευσης ή
επεξεργασίας τροφίμων.
Κόλλα κατασκευής και τοποθέτησης για σοβατεπί, πηχάκια, λωρίδες,
καλούπια, σανίδες, πάνελ, πλακάκια, πέτρες, φιλμ EPDM, και άλλα.
Κόλλα καθρέφτη για ανοξείδωτη και ισχυρή πρόσφυση/τοποθέτηση
καθρέφτη.
Σφραγιστικό/κόλλα φυσικής πέτρας για μάρμαρο, γρανίτη, σκληρή πέτρα,
σκυρόδεμα και άλλα ανοιχτά υλικά.
Δομικό σύνθετο για αρμούς γεφυρών και πλακών, μεταξύ τμημάτων
σκυροδέματος, όπως σε δάπεδα και στοές.
Σφράγιση αποχετεύσεων ντους από ανοξείδωτο χάλυβα, αποχετεύσεων
δαπέδου και συστημάτων αποχέτευσης όμβριων υδάτων.
Μεταλλικό στεγανωτικό/κόλλα για την κατασκευή στεγών, προσόψεων,
αμαξωμάτων, ρυμουλκούμενων, πλοίων, εμπορευματοκιβωτίων και
αεραγωγών.
Δομική πρόσφυση σε δονούμενες κατασκευές, όπως στην κατασκευή
προσόψεων, εξοπλισμού μεταφοράς και άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού.
Επισκευαστική κόλλα για MSP/υβριδικά και χαλαρά δομικά εξαρτήματα.

ISEGA FOOD APPROVAL
EMICODE EC1 PLUS
SKZ geprüft

Εφαρμογές
Σφραγιστικό γενικής χρήσης και κόλλα κατασκευής και τοποθέτησης για
σχεδόν κάθε επιφάνεια και δομικό υλικό.

Πιστοποιήσεις
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Κωδικός Απόχρωση Συσκευασία Τεμάχια

 SI-350-
9100-290 Λευκό 290 ml 12



ΚΟΛΛΑ ΑΜΕΣΗΣ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΚΟΛΛΑΕΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Εξαιρετικά υψηλή αρχική αντοχή κόλλησης τουλάχιστον 400
kg/m², στιγμιαία, ισχυρή και μόνιμη συγκόλληση.
Ανθεκτικό, διατηρεί την ελαστικότητα, μέγιστη ικανότητα κίνησης
20%.
Ευέλικτο τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό χώρο, εξαιρετικά
δυνατό, γρήγορο και φιλικό προς το χρήστη.
Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες,
ακόμα και σε υγρές.
Δυναμώνει γρήγορα, ωριμάζει και αποκτά την απόλυτη δύναμη.
Υψηλή τελική αντοχή και μηχανική αντοχή, για βαρέως τύπου
συγκολλητικές συνδέσεις.
Εξαιρετική ικανότητα βαφής με συνθετικά συστήματα και
συστήματα βαφής γαλακτώματος.
Θιξοτροπικό, χωρίς χαλάρωση, ιδανικό για εναέριες εφαρμογές.
Μη διαβρωτικό στα μέταλλα.
Συμβατό σε άμεση επαφή με την ασημένια επίστρωση καθρεπτών
και γυαλί με πλαστικοποίηση PVB.
Άοσμο, χωρίς κολλητικές ιδιότητες, χωρίς φυσαλίδες και χωρίς
συρρίκνωση με υβριδικό σύστημα πολυμερισμού.
Καλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, τις καιρικές συνθήκες, το
νερό, την υγρασία και τη γήρανση.
Χωρίς ισοκυανικά, διαλύτες και σιλικόνη.
Πολύ χαμηλές εκπομπές: πιστοποιημένο EMICODE EC1 PLUS.
Χωρίς λεκέδες ή αιμορραγίες σε πορώδη/ανοιχτά/απορροφητικά
υλικά ή επιφάνειες, όπως φυσική πέτρα και σκυρόδεμα, και χωρίς
μόλυνση των άκρων.
Απορροφά καλά τους ακουστικούς και μηχανικούς κραδασμούς.
Βέλτιστη ικανότητα λείανσης  μόλις σκληρυνθεί πλήρως.

Ποτέ μία κόλλα δεν είχε τόση δύναμη!

Το Seal-it® 360 HIGH-TACK είναι μία ανοξείδωτη, ελαστική και
ευέλικτη κατασκευαστική κόλλα στερέωσης και τοποθέτησης, με
εξαιρετικά υψηλή αρχική πρόσφυση. Είναι κατάλληλη  για βαριά,
στιγμιαία και μόνιμη πρόσφυση. Βασίζεται στην υβριδική τεχνολογία  
και όταν στεγνώνει μετατρέπεται σε ένα ανθεκτικό καουτσούκ που
διατηρεί την ελαστικότητά του.

Χαρακτηριστικά
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Ισχυρή κόλλα εγκατάστασης και κατασκευής, για συγκολλήσεις στιγμιαίας και
βαρέως τύπου.
Δομική πρόσφυση σε δονούμενες κατασκευές, όπως στην κατασκευή
προσόψεων, εξοπλισμού μεταφοράς και άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού.
Κολλήστε και τοποθετήστε καθρέφτες, φυσική και σκληρή πέτρα, μάρμαρο,
γρανίτη, σκυρόδεμα και άλλα πορώδη υλικά.
Κόλλα τοποθέτησης και κατασκευής για τομές, πάνελ, σοβατεπί, καλούπια,
υλικά μόνωσης και επένδυσης, πηχάκια, δοκάρια, πέτρες, πλακάκια και
άλλα.
Κολλήστε και εγκαταστήστε μεταλλικά μέρη στην κατασκευή στεγών,
προσόψεων, κοντέινερ, αεραγωγών, ρυμουλκούμενων, αμαξωμάτων και
πλοίων, ηλεκτρολογικά κανάλια, κ.α.

EMICODE EC1 PLUS

Εφαρμογές
Ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση ως κόλλα εγκατάστασης και κατασκευής
υπεραντοχής, για βαρέως τύπου, στιγμιαία και μόνιμη συγκόλληση ή
τοποθέτηση, σχεδόν για όλες τις επιφάνειες και τα δομικά υλικά, χωρίς τη
χρήση σφιγκτήρων, σφραγίδων ή ταινίας στερέωσης.

Πιστοποιήσεις
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Κωδικός Απόχρωση Συσκευασία Τεμάχια

 SI-360-
9100-290 Λευκό 290 ml 12



ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ &
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ
ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Ανθεκτικό, διατηρεί την ελαστικότητα, μέγιστη ικανότητα κίνησης
25%.
Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες,
ακόμα και σε υγρές.
Φιλικό προς το χρήστη και ευέλικτες εφαρμογές σε κτιριακές
κατασκευές και κατασκευές υαλοπινάκων.
Βάφεται με συστήματα βαφής με βάση το νερό.
Πληροί τις απαιτήσεις για γυαλί ανθεκτικό σε εισβολείς, σύμφωνα
με το Secure Home
Αστυνομική Ετικέτα (το «Politie Keurmerk veilig wonen»).Χωρίς
ισοκυανικά, διαλύτες και σιλικόνη.
Πολύ χαμηλές εκπομπές: πιστοποιημένο EMICODE EC1 PLUS.
Καλή αντοχή σε αποχρωματισμό, UV, καιρικές συνθήκες, νερό,
υγρασία και γήρανση.
Μη διαβρωτικό σε μέταλλα.
Χωρίς λεκέδες ή αιμορραγίες σε τύπους πορωδών λίθων ή άλλων
υλικών.
Υβριδικό σύστημα με πιστοποίηση CE χαμηλής οσμής, χωρίς οξέα
και χωρίς συρρίκνωση.

Μονιμες σφραγίσεις χωρίς νερά και υγρασία!

Το Seal-it® 315 FACADE-LM είναι ένα εξαιρετικά ελαστικό,
ανθεκτικό, υψηλής ποιότητας στεγανωτικό για αρμούς διαστολής
σε προσόψεις και δάπεδα.  Βασίζεται στην υβριδική τεχνολογία και
ωριμάζει με την υγρασία  και στεγνώνει σε ανθεκτικό καουτσούκ
που διατηρεί την υψηλή ελαστικότητά του. .

Χαρακτηριστικά
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Στεγανοποιήσεις αρμών σε προσόψεις, δάπεδα, στοές, μπαλκόνια,βεράντες,
σκάλες, αποθήκες, γκαράζ στάθμευσης, πλατφόρμες, σήραγγες και
εξαρτήματα δρόμων και γεφυρών.
Εφαρμογές ανθεκτικής ελαστικής στεγανοποίησης σε εξαρτήματα πρόσοψης,
όπως μεταξύ/κατά μήκος των παραθύρων, των κουφωμάτων, των τμημάτων,
των πάνελ, των υλικών σανίδων, των προκατασκευασμένων εξαρτημάτων και
πολλά άλλα.
Σφραγίσεις φυσικών λίθων, όπως σε μάρμαρο, γρανίτη, σχιστόλιθο, σκληρή
πέτρα και άλλους τύπους πορωδών (απορροφητικών) λίθων, όπως αεριωμένο
ή μη αεριωμένο σκυρόδεμα, τούβλο από ασβέστη, τοιχοποιία, τούβλα και άλλα
πορώδη οικοδομικά υλικά, όπως μη επεξεργασμένα ξύλο.
Στεγανοποιήσεις κορυφής και σφαιριδίων σε πλαστικοποιημένο και μονωτικό
γυαλί, σύμφωνα με το NEN 3576/NPR 3577.
Εφαρμογές για ανθεκτικές, υψηλής ελαστικότητας στεγανοποιήσεις μεταξύ
σκυροδέματος, ξύλου, πλαστικού και μεταλλικών μερών.
Επισκευαστικό συστατικό για συντήρηση σε αρμούς διαστολής MSP/υβριδικών
στον κατασκευαστικό και βιομηχανικό τομέα. 

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC-25LM
EMICODE EC1 PLUS

Εφαρμογές
Ιδιαίτερα κατάλληλο για σφράγιση αρμών διαστολής (διαστολής, σύνδεσης,
μηχανικών και περιφερειακών αρμών), όπως μεταξύ/κατά μήκος
σκυροδέματος, φυσικής και άλλης πέτρας, τοιχοποιίας, ανοξείδωτου και
άλλου χάλυβα, επιχρισμένο και ανοδιωμένο αλουμίνιο, πλαστικό, PVC, ξύλο,
γυαλί και περισσότερο.

Πιστοποιήσεις

Κωδικός Απόχρωση Συσκευασία Τεμάχια

SI-315-
9100-290 Λευκό 290 ml 12

SI-315-
7155-290 Γκρί 290 ml 12

SI-315-
9200-290 Μαύρο 290 ml 12
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