
Περιγραφή προϊόντος

Το DB Polyester Chemical Anchor είναι δύο συστατικών

επαγγελµατικό χηµικό σύστηµα αγκύρωσης πολυεστερικής

βάσης. Εξαιρετικής ποιότητας, χωρίς στυρένιο. Για γρήγορη

εφαρµογή µε ισχυρή συγκράτηση. Σταθεροποιεί ντίζες και

µπουζόνια σε δοµικά στοιχεία. Άοσµο και εύκολο στην

εφαρµογή. Υψηλή αντοχή σε µεγάλα φορτία. Σύµφωνα µε
ETAG 001. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Γρήγορη εφαρµογή

• Γρήγορη ωρίµανση και δυνατή συγκράτηση

• Για διάτρητα και συµπαγή δοµικά υλικά

• Εφαρµόζεται µε κοινό πιστόλι σιλικόνης

• Έτοιµο προς χρήση

• Για ντίζες M8 έως M24

• Εφαρµόζεται και σε αλκαλικό περιβάλλον

• Μπορεί να εφαρµοστεί και σε χαµηλές θερµοκρασίες έως -
5°C

• Διαθέτει 2 ακροφύσια

Εφαρµογές
Το DB Polyester Chemical Anchor έχει σχεδιαστεί για την

χηµική αγκύρωση ντιζών και µπουζονιών σε µεταλλικές
κατασκευές όπως: κολώνες, κάγκελα, τέντες, πινακίδες,

ράφια, κλιµατιστικά, κεραίες, φώτα κλπ. Σταθεροποιεί ντίζες
και µπουζόνια σε δοµικά στοιχεία. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί
σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρµογές κάθετα και

οριζόντια. Το DB Polyester Chemical Anchor µπορεί
χρησιµοποιηθεί σε όλη τη συνιστώµενη περίοδο χρήσης,
απλώς αντικαθιστώντας το ακροφύσιο εφαρµογής. Μετά την

εφαρµογή πρέπει να κλείνεται το φυσίγγιο µε το καπάκι

ασφαλείας. 

Οδηγίες χρήσης

Ανοίγουµε την οπή χρησιµοποιώντας τρυπάνι στη σωστή

διάµετρο και βάθος, βάσει προδιαγραφών. Καθαρίζουµε
επιµελώς µε κυλινδρική βούρτσα µεγαλύτερης διαµέτρου από

την οπή και στη συνέχεια µε αντλία πίεσης αέρα,
καθαρίζουµε ξεκινώντας από την βάση. Πριν την εφαρµογή
εξάγουµε περίπου 10εκ υλικού έως ότου τα δύο συστατικά

εξέλθουν οµογενοποιηµένα. Εφαρµόζουµε το οµοιογενώς

αναµεµειγµένο υλικό από την βάση της οπής προς τα έξω και

προοδευτικά τραβάµε προς το στατικό αναδευτήρα.
Τοποθετούµε το αγκύριο µε δεξιόστροφη περιστροφική

κίνηση στη γεµισµένη οπή. Στην περίπτωση εφαρµογής σε

υλικά που περικλείουν κοιλότητες (τούβλα, τσιµεντόλιθους,
κ.λπ.) χρησιµοποιούµε µεταλλικό ή πλαστικό πλέγµα. Για
λεπτοµέρειες για οπές, φορτία, αποστάσεις κλπ δείτε το

φυλλάδιο τεχνικών ιδιοτήτων στο www.denbraven.gr 
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Πρόσθετη πληροφορία

Αντοχή στον παγετό κατά τη

µεταφορά
Up to - 15°C

Θερµοκρασία αντοχής - 5°C to + 35°C

Θερµοκρασία εφαρµογής - 5°C to + 35°C

Πυκνότητα 1,80 g/ml

Χηµική βάση

Styrene-free
unsaturated
polyester resins

Χρήση SF

Fill opening up
1/3 to 1/2 with
Zwaluw Fix-O-
Chem

Χρόνος ωρίµανσης

20 - 360
minutes
depending on
temperature,
download the
Application
Guideline and
check "Table 2,
minimum curing
time" on page 3

Αυτές οι τιµές είναι τυπικές ιδιότητες και µπορεί να

διαφέρουν +/- 3% 

Περιορισµοί
• Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, µαλακά

πλαστικά, νεοπρένιο και ασφαλτικά υποστρώµατα

Προετοιµασία και εφαρµογή
Πριν χρησιµοποιήσετε το DB Polyester Chemical Anchor
διαβάστε το Φύλλο Δεδοµένων Ασφαλείας. Οι επιφάνειες
πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς σκόνες, γράσα ή

άλλα λιπαντικά υλικά. Συνιστάται δοκιµή πρόσφυσης του

υλικού πριν την εφαρµογή. Για οδηγίες εφαρµογής διαβάστε

το φυλλάδιο τεχνικών ιδιοτήτων στο www.denbraven.gr 

Καθαρισµός
Το φρέσκο υλικό και τα εργαλεία µπορούν να καθαριστούν µε
Zwaluw Cleaner. Το στεγνό υλικό µπορεί να αφαιρεθεί µόνο µε

µηχανικά µέσα. Τα χέρια µπορούν να καθαριστούν µε
καθαριστικά µαντηλάκια Zwaluw Wipes 

Χρώµατα
• Γκρι

Συσκευασία

• Φυσίγγιο

Για τεχνικές πληροφορίες, παρακαλούµε απευθυνθείτε στη

σελίδα του προϊόντος 

Διάρκεια ζωής

Στην κλειστή αρχική συσκευασία µεταξύ + 5°C και + 25°C, η
διάρκεια ζωής µέχρι 18 µήνες από την ηµεροµηνία
παραγωγής, αποθηκευµένο σε στεγνό µέρος.

Υγεία & Ασφάλεια
Το Φύλλο Δεδοµένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί

και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρµογή. Είναι
διαθέσιµο στην επίσηµη ιστοσελίδα της Den Braven.

Ποιότητα & εγγύηση
Η Den Braven εγγυάται ότι το προϊόν συµµορφώνεται, µέσα
στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, µε τις τεχνικές

προδιαγραφές του.

Νοµικές σηµειώσεις
Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/
και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρµογή και στη χρήση των προϊόντων της Den
Braven βασίζονται στην σηµερινή γνώση και εµπειρία σχετικά µε την χρήση και εφαρµογή του

προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η

τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται µε την εκ µέρους του χρήστη αφενός µεν χρήση ή/και
εφαρµογή του προϊόντος σύµφωνα µε τον σκοπό του και αφετέρου µε την ασφαλή και κατάλληλη

φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της

εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος , δεν φέρει όµως καµία ευθύνη για τις τυχόν

παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρµογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των

διαφορετικών συνθηκών εφαρµογής, των υλικών, των υποστρωµάτων κλπ. Η Den Braven δεν
παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική µε την εµπορευσιµότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό

αγοράς και χρήσης του προϊόντος , ως εκ τούτου καµία απαίτηση κατά της Den Braven δεν µπορεί
να θεµελιωθεί στη βάση των αναγραφόµενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης

µορφής παρεχόµενων οδηγιών . Το παρόν δεν αποτελεί , ούτε µπορεί να ερµηνευθεί ως οιαδήποτε

µορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του , ούτε
συνεπάγεται οιαδήποτε µορφή συµβατικής δέσµευσης, ούτε αποτελεί συνοµολογηµένη ιδιότητα

του προϊόντος. Ουδεµία ευθύνη της Den Braven στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και
εξαιτίας αυτού µπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής- χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η

επιλογή του προϊόντος εκ µέρους του ουδόλως σχετίζεται µε το παρόν έγγραφο και περαιτέρω

αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει , χρησιµοποιεί και εφαρµόζει το προϊόν µε
αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής –χρήστης οφείλει να ενηµερώνεται για το προϊόν

και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών , καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δικές του

δοκιµές σχετικές µε την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδοµένου ότι µόνον εκείνος

γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρµογής, υλικών κλπ . Η Den Braven δεν φέρει

καµία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρµογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ µέρους των

αγοραστών- χρηστών. Η Den Braven δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης , αποθήκευσης και

φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό

τους εκάστοτε όρους της Den Braven περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην

ιστοσελίδα της . Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2014. 
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