Καινοτομία

ΤΡΥΠΑΝΙΑ τεχνικές & γνώσεις

Έναυσμα για την εξέλιξη της συσκευασίας Pressure Pack ήταν η επιθυμία για
σφραγιστικά και συγκολλητικά υλικά,
που θα απευθύνονται σε όλους. Το αποτέλεσμα είναι ένα προϊόν με το οποίο
μπορούν να εργαστούν εύκολα και με
μεγάλη ακρίβεια, ακόμα και οι πλέον
άπειροι χρήστες.
Έτσι, ερασιτέχνες και μη μπορούν να πετύχουν την τέλεια σφράγιση και το δυνατότερο κόλλημα με μεγάλη ευκολία,
πιο ξεκούραστα και χωρίς να χρειάζονται πιστόλια.
H νέα συσκευασία ξεχωρίζει για την ευκολία στην χρήση και την δυνατότητα
να επαναχρησιμοποιείται πολλές φορές.
Διαθέτει ρυθμιζόμενη ροή και αυτόματη
διακοπή ροής με την απελευθέρωση της
σκανδάλης.
Διαθέσιμα σε συσκευασία Pressure Pack

Τόσο απλά!

είναι τρία προϊόντα τα οποία καλύπτουν
κάθε ανάγκη αρμολόγησης, σφράγισης
και συγκόλλησης.
Αντιμουχλική σιλικόνη
Για αρμολόγηση σε όλα τα είδη υγιεινής (νιπτήρες, λεκάνες, ντουζιέρες, νεροχύτες, μπανιέρες, πλακάκια, έπιπλα
μπάνιου, πάγκους κουζίνας κλπ). Σφράγιση αρμών σε μπάνια, κουζίνες, επαγγελματικούς χώρους με πλυντήρια και
στεγνωτήρια, εργαστήρια παρασκευής
τροφίμων και σε σημεία όπου θέλουμε
να αποφύγουμε την ανάπτυξη μούχλας.
Πολυχρηστικό all in one
Για σφράγιση και συγκόλληση: μετάλλου, γυαλιού, πορσελάνης, κεραμικών,
σκληρών πλαστικών, αλουμινίου, μολύβδου, κραμάτων μετάλλου, γαλβανισμένων επιφανειών, βερνικωμένου ξύλου, ανοξείδωτου χάλυβα, πολυεστέρα,
πολυουρεθάνης,PVC, HPL, γυψοσανίδας, τσιμεντοσανίδας, χαλκού, κασσίτερου, σκυροδέματος κλπ.
Κρυστάλλινα διάφανο
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Υπερδιάφανο, σχεδόν άοσμο και μόνιμα
ελαστικό συγκολλητικό για εφαρμογές
σε κτήρια, μπάνια, κουζίνες, συστήματα
εσωτερικών υαλοπινάκων και βερνικωμένων επιφανειών, για πορσελάνες, κεραμικά πλακάκια, ανοξείδωτο χάλυβα,
χαλκό, μόλυβδο κλπ.

Αφαιρέστε το πώμα

Πιστόλια τέλος!

Μια πολύ πρακτική και εξαιρετικά εύχρηστη συσκευασία απλοποιεί την
εφαρμογή και εκμηδενίζει τον χρόνο και τον κόπο προεργασίας.
Οι ανάγκες για σφράγιση και συγκόλληση στο σπίτι δεν έχουν τελειωμό: μπάνια,
κουζίνες, κουφώματα, κήπος και τόσα
άλλα. Η σφράγιση των αρμών με το κατάλληλο υλικό, στοχεύει –βασικά- στην
αποφυγή διείσδυσης του νερού, του
αέρα, αλλά και σε αισθητικούς λόγους.
Χωρίς την συγκόλληση, από την άλλη
πλευρά, ο κόσμος θα… κατέρρεε. Η σωστή επιλογή του υλικού συγκόλλησης
είναι αυτή που θα μας δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα Όσο άμεση και αποτελεσματική λύση, όμως, μπορεί να δώσει το
κατάλληλο -κάθε φορά- υλικό: σιλικόνη,
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κόλλα ή υβριδικό πολυμερές, τόσο μπελαλίδικη μπορεί να γίνει η εφαρμογή του,
όταν απαιτεί πιστόλι φύσιγγας. Ιδιαίτερα
για τους πιο αρχάριους, η εικόνα του πιστολιού μπορεί να αποβεί «τρομακτικά»
αποτρεπτική.
Ακόμη, πάντως και στους πιο εξοικειωμένους, δεν θα «κακόπεφτε» να
γλυτώσουν από πιστόλια και κοπίδια.
Και αν μπορούσε να γίνει απλοποιημένη
εφαρμογή χωρίς να χρειάζεται πιστόλι;
Η ιδέα απλή, αλλά και ιδιαίτερη συνάμα.
Όπως και κάθε ιδέα που «γεννάει» μια
καινοτομία.
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Αφαιρέστε την ασφάλεια
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Ρυθμίστε την ροή περιστρέφοντας την
κεφαλή (min – max)

Πλεονεκτήματα
Pressure Pack
● Εφαρμογή χωρίς πιστόλι
● Ευκολία στην χρήση
● Καπάκι ασφαλείας
● Δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές
● Ρυθμιζόμενη ροή
● Αυτόματη διακοπή ροής με την
απελευθέρωση της σκανδάλης
● Ιδανική για όλους

μαστορέματα
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Πιέστε την σκανδάλη
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Μόλις τελειώσετε την εφαρμογή γυρίστε
την κεφαλή αριστερόστροφα (min) και
τοποθετήστε το πώμα

Silicone Sanitary DIY: Αντιμουχλική
σιλικόνη υψηλών προδιαγραφών με
διαρκή ελαστικότητα. Εξαιρετική
αντοχή στην υγρασία, τη μούχλα, την
ηλιακή ακτινοβολία και τις άσχημες
καιρικές συνθήκες. Μετά την εφαρμογή της ωριμάζει με την ατμοσφαιρική
υγρασία σχηματίζοντας μία μόνιμη
ελαστική σφράγιση. Κατάλληλη για
εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Λαμπερή εμφάνιση με μεγάλη
ελαστικότητα.
Mamut Glue Multi: “All In One” Πολυχρηστικό σφραγιστικό και συγκολλητικό τεχνολογίας MS-Polymer με
εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και σε
βρεγμένες επιφάνειες. Μόνιμα ελαστικό με μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, το νερό, την υγρασία
κτλ. Άοσμο, ουδέτερο, χωρίς διαλύτες
και ισοκυανικά. Αντοχή σε εφελκυσμό
μετά την ωρίμανση 220kg/10cm2.
Mamut Glue Crystal: Υπερδιάφανο,
ισχυρό κατασκευαστικό συγκολλητικό υψηλής ποιότητας τεχνολογίας MS
Polymer. Είναι σχεδόν άοσμο, ουδέτερο και δεν περιέχει ισοκυανικά. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία
σχηματίζοντας μία πανίσχυρη, ελαστική, κρυστάλλινη συγκόλληση. Τελική
δύναμη συγκόλλησης 240Kg/10cm2.
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