
Ο ειδικός στη σφράγιση

Turbo All-SeAl - Γενικό Σφραγιστικό 
Εύκολη επεξεργασία και μόνιμα άριστα αποτελέσματα
• Μόνιμα ελαστικό 
• Βάφεται ακόμα και νωπό
• Πολύ χαμηλές εκπομπές
• Με αντοχή στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες και στη 

μούχλα
• Χωρίς διαλύτες - επικίνδυνες ουσίες - και σιλικόνη
• Σκληραίνει ωριμάζοντας με την υγρασία και είναι 

ουδέτερου πολυμερισμού

Τεχνικά Δεδομένα

Χρόνος επεξεργασίας 30 λεπτά

Θερμοκρασία εφαρμογής + 5 έως  + 40 °C

Ανθεκτικό σε θερμοκρασία - 40 έως  + 90 °C

Επιμήκυνση κατά τη θραύση 600 %

Kινητικότητα 20 %

Μεταβολή του όγκου ≤ 3%

Σκληρότητα Shore A 32

Το Turbo All-SeAl είναι διαθέσιμο σε φυσίγγια 
των 310 ml.  
Διατίθεται σε 12 χρωματισμούς και κατόπιν παραγγελίας 
σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα. 

Εισαγωγή για Ελλάδα & Κύπρο
Μπουμπουλίνας 6 
14234 Νέα Ιωνία - Αθήνα
Τηλ: +30 210 2713.333 
Fax: +30 210 2710.888
www.dialinas.gr 
email: info@dialinas.gr
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Σφραγιστικό γενικής χρήσης

EN ISO 9001:2008
Νo: 0117100065400

Πρωτοποριακή πατενταρισμένη τεχνολογία SMP 
(Silane Modified Polymer)



Χρώματα RAL 
Το Turbo All-SeAl είναι διαθέσιμο στα ακόλουθα 
χρώματα:

 9003 signal white 

 9010 pure white 

 7035 light grey 

 7038 agate grey

 7042 traffice grey A

 7004 signal grey 

 7016 anthracite grey

 9011 graphite black

 1015 light ivory

 1001 beige

 1011 brown beige

 8028 terra brown
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Κατάλληλο για:

Σφράγιση γυάλινων κατασκευών, προσόψεις 
κτιρίων, παράθυρα και πόρτες
• Σφράγιση γυάλινων παραθύρων και θυρών
• Σφράγιση των αρμών διαστολής και σύνδεσης σε 

τοιχοποιία και προσόψεις
• Απόλυτα ανθεκτικό στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες 

και μόνιμα ελαστικό

Μπάνια και είδη υγιεινής
• Αρμοί κίνησης και σύνδεσης σε μπανιέρες, ντουζιέρες, 

νιπτήρες, τουαλέτες, δάπεδα και πλακάκια
• Κατάλληλο για καθρέφτες σε συνδέσεις πίσω όψεων 

υλικών με τοίχους
• Αντιμουχλικό - Αντιμυκητιακό

Χώροι εστίασης & τροφίμων
• Με ειδική πιστοποίηση καταλληλότητας για τρόφιμα   

ISEGA, είναι κατάλληλο για χρήση σε χώρους 
υγειονομικού ενδιαφέροντος

Συστήματα κλιματισμού και 
εξαερισμού
• Με πιστοποίηση EC1 με πολύ χαμηλή 

έκλυση Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές 
Ενώσεις)

Φυσικές και τεχνητές πέτρες
• Ιδανικά αποτελέσματα εφαρμογών 

χωρίς αποχρωματισμό - λέκιασμα 
ακόμη και σε φυσικές ή τεχνητές 
πέτρες και ξύλα

Σαλόνι, κουζίνα και δάπεδο
• Κάθετοι αρμοί, οριζόντιοι αρμοί 

δαπέδων καθώς και αρμοί 
σύνδεσης και κίνησης όλων των 
ειδών

Βιομηχανία και εργοστασιακές 
κατασκευές
• Αρμοί σύνδεσης και κίνησης όλων 

των ειδών
• Θερμική μόνωση
• Απόσβεση θορύβου και δονήσεων

Μπαλκόνια και βεράντες
• Αρμοί σύνδεσης και κίνησης όλων 

των ειδών
• Απόλυτα ανθεκτικό στις εξωτερικές 

καιρικές συνθήκες

Υλικά και επιφάνειες
Ιδιαίτερα κατάλληλο για τοιχοποιία, μπετόν, ξύλα, φελλό, 
κεραμικά, γυαλί, πλαστικά (PVC, ακρυλικά, ABS), μέταλλα 
(χάλυβα, αλουμίνιο, ορείχαλκο), καθώς και ανοδιωμένες, 
γαλβανισμένες, καλυμμένες με πούδρα ηλεκτροστατικής 
βαφής, ψυχρές και θερμικά επικαλυμμένες επιφάνειες.
Γενικά προτείνουμε να εκτελούνται προκαταρκτικές δοκιμές 
λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των ποιοτήτων 
που είναι διαθέσιμα στην αγορά.
Παρακαλούμε να τηρείτε τις Οδηγίες των Τεχνικών 
Προδιαγραφών (T.D.S.), τις Οδηγίες Δεδομένων 
Ασφάλειας Υλικού (M.S.D.S.) καθώς επίσης και τις Οδηγίες 
Εφαρμογής στην ιστοσελίδα μας www.dialinas.gr

Ανθεκτικό 
στη μούχλα 

Made by merz+benteli ag


