Hybrid Sealants & Adhesives
High Tack
High quality adhesive with extreme high grab properties

กาวพลังตะปูคุณภาพสูง พลังการยึดติดทนทานระดับสูงสุด

Hybrifix®
High quality hybrid sealant and adhesive

ยาแนวและกาวมาตรฐาน FOOD GRADE เทคโนโลยีไฮบริดจ์ ระดับมืออาชีพ

Hybriseal® Façade
Versatile one component sealant for facade joints

ยาแนวส�ำหรับเชื่อมรอยต่อ และขยายรอยต่อ เทคโนโลยีไฮบริดจ์ ความยืดหยุ่นสูง

Silicones
Silicone-N
Neutral silicone sealant for glazing and façade joints

ซิลิโคนยาแนวกระจก อะครีลิค และแผ่นโพลี่คาร์บอเนต ชนิดไร้กรด

Silicone-NO
Neutral silicone sealant for sanitary, glazing and façade joints

ซิลิโคนยาแนวงานกระจกและสุขภัณฑ์ชนิดไร้กรด พร้อมสารยับยั้งเชื้อรา

Acrylic Sealants & Adhesives
Acryl Wet on Wet
Unique acrylic sealant developed for quick overpainting

อะคริลิคยาแนวอเนกประสงค์ทาสีทับได้ทันทีส�ำหรับภายใน

Fillers
Plasterboard-Filler
Virtually non shrinking ready to use ultra light filler

อะครีลิคฟิลเลอร์ ส�ำหรับการโป๊วงาน เนื้อบางเบาพิเศษ พร้อมใช้งานทันที
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Den Braven has a wealth of experience and knowledge for more than 40 years
in the application of adhesives, sealants and polyurethane foams in the construction,
industry and DIY and has been one of the leading manufacturers of sealants,
adhesives, polyurethane foam, fillers, technical aerosols and many other building and
construction related products.

Den Braven เป็นผู้น�ำระดับสากล จากประเทศเนเธอแลนด์
ในด้านการผลิตและจ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์ส�ำหรับธุรกิจงานก่อสร้าง
ธุรกิจกาวอุตสาหกรรม และแนวทางแก้ปัญหา ส�ำหรับงานซ่อมแซม
และงานเสริมก�ำลังโครงสร้าง งานอุตสาหกรรม งานยาแนวรอยต่อ
งานกันซึมทั่วไป และงานกาวอุตสาหกรรม และอื่นๆ อีกมากมาย
ที่มีประสบการณ์ยาวนานมากว่า 40 ปี จนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก
โดยกลุ่ม บริษษัททีเอ็น ได้รับการไว้วางใจให้เป็นผู้น�ำเข้า
และจ�ำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

Hybrid Sealants & Adhesives
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• Extreme high initial grip
• Adhere heavy materials without fixation
• High strength
• High mechanical resistance
• Durable elastic
• Neutral curing
• Weather resistant
• Free of isocyanates, phthalates, solvents and silicones
HYBRID®
HIGH GRIP

High Tack
High quality adhesive with extreme high grab properties

กาวตะปูคุณภาพ พลังการยึดติดแน่นทนทานระดับสูงสุด

290 ml.

• การยึดติดระดับสูงสุด สามารถรับน�้ำหนักได้ถึง 25 กก./1ตร.ซม. (เมื่อเซ็ทตัวแล้ว)
• ไม่ต้องใช้การค�้ำยันระหว่างรอเซ็ทตัว (แรงยึดเบื้องต้นสูงมาก)
• มีความต้านทางเชิงกล และความแข็งแรงสูง
• ไม่มีสารไอโซไซยาเนต พาทาเลต โซเว็นท์ และซิลิโคน
• มีความยืดหยุ่นถาวรสูง
• ไม่มีการหดตัวและไม่มีฟองอากาศ
• ไม่กัดกร่อนต่อโลหะ
• ไม่มีกลิ่นฉุน
• ทนทานต่อความชื้นและสภาพอากาศได้อย่างดี
• ใช้ ได้กับทุกสภาพพื้นผิวโดยไม่ต้องรองพื้น และพื้นผิวที่เปียกชื้น

White Colour

สีขาว
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High Tack is a high quality professional adhesive with an extremely
high initial tack based on hybrid technology which cures under influence of humidity to form a durable elastic rubber.
High Tack has been specially developed as a universal adhesive for bonding many building materials such as:
stone, concrete, mirrors, glass, plasterboard, PU, PVC, hard plastics, enamel, ceramic, copper, lead, zinc, tin,
aluminium, metals, alloys, stainless steel, HPL and cement fibre panels*, wood and paintsystems.

Directions of Use
Apply adhesive with the provided V-nozzle in a ‘ventilating way’ in vertical stripes with 10-20 cm distance in
between. Bring the materials into position and press well to make sure that the thickness of the adhesive is
minimum 2-3 mm between material and surface. Do not apply the adhesive in dots! Because of the high initial
strength support during curing is usually not necessary. For further questions please contact our technical
department.
Limitations

• Not suitable for PE, PP, PC, PMMA, PTFE, soft plastics, neoprene and bituminous substrates
• Not suitable for continuous water load
• Not suitable for movement joints
• Not suitable in combination with chlorides (pools)
* For bonding HPL and cement fibre panels see Technical Bulletins in the Knowledge Base on our website www.denbraven.com.

กาวพลังตะปูคุณภาพสูงระดับมืออาชีพ กับพลังการยึดติดทนทานสูงสุด
โดยใช้เทคโนโลยีไฮบริดจ์ที่สามารถแห้งตัวได้ ในสภาวะอากาศที่ร้อนชื้น
และก่อตัวเป็นยางที่ยืดหยุ่น

ส�ำหรับการยึดติดวัสดุได้หลากหลายประเภท เช่น หิน คอนกรีต กระจกเงา กระจก
ใส ยิปซั่ม ไม้ กระเบื้องเซรามิค ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก อลูมิเนียม โลหะ
อัลลอยด์ สเตนเลส ไฟเบอร์ซีเมนต์ และพลาสติกแข็งเช่น พียู พีวีซี เป็นต้น โดยไม่
ต้องใช้รองพื้น และใช้ ได้แม้ ในพื้นผิวที่เปียกชื้น
วิธีการใช้งาน
หมุนหัวพลาสติกที่ติดกับตัวหลอดให้แน่น โดยหงายด้านตัววีขึ้น ขณะใช้
งานให้ท�ำมุมประมาณ 80 องศา ยิงลากเป็นเส้นแนวยาวเว้นระยะห่าง
จากกันประมาณ 10-20 ซม. โดยให้ปริมาณเนื้อกาวมีความหนาอย่าง
น้อย ประมาณ 3 มล. ไม่ควรใช้งานตัวกาวเป็นจุดๆ เพราะอาจท�ำให้
การยึดติด มีประสิทธิภาพลดน้อยลง

Additional information ข้อมูลทางเทคนิค

N/mm2
ความยืดหยุ่น 100%
@ ø2.5 mm/6.3 bar
อัตราการใช้งาน
Application Temperature อุณหภูมิ ในการใช้งาน
Base สูตรทางเคมี
@23˚C/50% RH
Curing Time เวลาการแข็งตัว
Density ความหนาแน่น
Elongation at Break การยืดตัวจนขาด
ISO 7390
Flow การไหลย้อยการกาว
Frost Resistance during Transportation ความต้านทานต่อความเย็นระหว่างขนส่ง
DIN 53505
Shore-A hardness ความแข็ง
@ 23˚C/50% RH
Skin Formation เวลาแห้งที่ผิวหน้า
Temperature Resistance ทนอุณหภูมิ
N/mm2
Tensile Strength ความต้านแรงดึง

100% Modulus

Application Rate

1.39 MPa, 204.33 psi
20 g/min
+5˚C till + 40˚C
Hybrid
± 2-3 mm/24 hours
1.57 g/ml
335%
< 2 mm
till -15˚C
55 Shore A
15 min
-40˚C till +90˚C
2.20 MPa, 323.4 psi

ข้อจ�ำกัด
• ไม่เหมาะสมกับการใช้งานกับพลาสติก PE, PP, PC, PMMA, PTFE, พลาสติกอ่อน
เนื้อผิวยาง และวัสดุที่มีส่วนผสมของน�้ำมันดิน
• ไม่เหมาะสมกับการโดนน�้ำขัง
• ไม่เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อเชื่อมติดข้อต่อที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลา
• ไม่เหมาะสมกับคลอรีน (สระว่ายน�้ำ)

Hybrid Sealants & Adhesives
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• Durable, permanent elastic
• Universal bonding applicable
• Fast curing. Wet in wet applicable
• Isocyanates, solvents and silicones free
• No shrinkage and bubble free
• Good resistant to UV, weather and water
• Sanitary formulation
HYBRID®
ALLROUND

Hybrifix®
High quality hybrid sealant and adhesive

กาวยาแนวมาตรฐาน FOOD GRADE เทคโนโลยีไฮบริดจ์
ระดับมืออาชีพ

290 ml.

• ยืดติดและเชื่อมต่อได้ทั้งภายในและภายนอก
• ไม่มีสารไอโซไซยาเนต โซเว็นท์ และซิลิโคน
• ไม่มีการหดตัวและไม่มีฟองอากาศ
• ทนทานต่อรังสียูวี ความชื้น เชื้อรา และสภาพอากาศได้อย่างดี
• ไม่มีกลิ่นฉุน
• ไม่กัดกร่อนต่อโลหะ
• มีความแข็งแรง และยืดหยุ่นถาวรสูง
• สามารถดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนของเสียงได้
• สามารถทาสีทับได้

White Colour

สีขาว
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Hybrifix® is a high quality professional universal sealant and adhesive
based on hybrid technology which cures under influence of humidity
to form a durable elastic rubber.
Hybrifix® has been specially developed as a universal sealant for durable elastic sealing of connection joints
and joints in pedestrian walkways in building and industry. Universal construction adhesive for bonding many
building materials such as: stone, concrete, glass, plasterboard, PU, PVC, hard plastics, enamel, ceramic,
copper, lead, zinc, aluminium, metals, alloys, stainless steel, HPL and cement fibre panels*, wood and paint
systems. For sealing and bonding in cold storage cells and areas for food.
Directions of Use
Apply adhesive in a ‘ventilating’ way in vertical stripes with 10-20 cm distance in between. Do not apply the
adhesive in dots! The use of two sided adhesive tape, 3 mm thick is recommended to support the adhesion
during the first 24 hours and to make sure that the thickness of the adhesive is right.
Limitations

• Not suitable for PE, PP, PC, PMMA, PTFE, soft plastics, neoprene and bituminous substrates
• Not suitable for continuous water load
• Not suitable for movement joints
• Not suitable in combination with chlorides (pools)
* For bonding HPL and cement fibre panels see Technical Bulletins in the Knowledge Base on our website www.denbraven.com.

กาวยาแนวเพื่อการเชื่อมต่อและยึดติด ด้วยคุณสมบัติตามมาตรฐาน  
Food Grade ของเทคโนโลยีไฮบริดจ์ที่สามารถแห้งตัวได้ ในสภาวะ
อากาศที่ร้อนชื้นและก่อตัวเป็นยางที่มีลักษณะยืดหยุ่น

เหมาะส�ำหรับงานยาแนวเพื่อเชื่อมรอยต่อของชิ้นงาน อีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นกาว
เพื่อใช้ยึดติดวัสดุต่างๆ เช่น หิน คอนกรีต กระจกใส ยิปซั่ม พียู พีวีซี พลาสติกแข็ง
เซรามิค ทองแดง ตะกั่ว โลหะสังกะสี อลูมิเนียม อัลลอยด์ สแตนเลสสตีล แผ่น
ไฟเบอร์ซีเมนต์ และไม้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน Food Grade จึง
เหมาะส�ำหรับการใช้งานในห้องเย็น หรือพื้นที่ ในการจัดเก็บอาหารอีกด้วย
วิธีการใช้งาน
การใช้งานเพื่อการยึดติด ควรยิงลากเป็นเส้นแนวยาว โดยเว้นระยะห่างแต่ละเส้นประมาณ
10-20 ซม. ไม่ควรใช้ตัวกาวเป็นจุด เพราะจะท�ำให้การยึดติดมีประสิทธิภาพลดน้อยลง

Additional information

ข้อมูลทางเทคนิค

N/mm2
ความยืดหยุ่น 100%
@ ø2.5 mm/6.3 bar
Application Rate อัตราการใช้งาน
Application Temperature อุณหภูมิ ในการใช้งาน
Base สูตรทางเคมี
@23˚C/50% RH
Curing Time เวลาการแข็งตัว
Density ความหนาแน่น
Elongation at Break การยืดตัวจนขาด
ISO 7390
Flow การไหลย้อยของกาว
Frost Resistance during Transportation ความต้านทานต่อความเย็นระหว่างขนส่ง
Joint Movement การเคลื่อนที่ของรอยต่อ
DIN 53505
Shore-A hardness ความแข็ง
Skin Formation เวลาแห้งที่ผิวหน้า
Temperature Resistance ทนอุณหภูมิ
N/mm2
Tensile Strength ความต้านแรงดึง
100% Modulus

1.35 MPa, 198.45 psi
150 g/min
+5˚C till + 40˚C
Hybrid
± 2-3 mm/24 hours
1.58 g/ml
400%
< 2 mm
till -15˚C
25%
52 Shore A
10 min
-40˚C till +90˚C
2.20 MPa, 323.4 psi

ข้อจ�ำกัด
• ไม่เหมาะสมกับการใช้งานกับพลาสติก PE, PP, PC, PMMA, PTFE, พลาสติกอ่อน
เนื้อผิวยาง และวัสดุที่มีส่วนผสมของน�้ำมันดิน
• ไม่เหมาะสมกับการใช้งานกับหินธรรมชาติ และกระจกเงา
• ไม่เหมาะสมกับคลอรีน (สระว่ายน�้ำ)

Hybrid Sealants & Adhesives
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• Perfect adhesion without primer on most, even damp, surfaces
• Low modulus
• Neutral curing, almost odourless
• Free of isocyanates, solvents and silicones
• No shrinkage and bubble free
• Good resistance to UV, water and weather
• Permanently elastic
• High mechanical resistance
HYBRID

Hybriseal® Façade
Versatile one component sealant for facade joints

ยาแนวเชื่อมรอยต่อ เทคโนโลยีไฮบริดจ์ ความยืดหยุ่นสูง
ทาสีทับได้

Sausage 600 ml

หลอดไส้กรอก 600 มล.

• มีความยืดหยุ่นสูง
• ไม่มีกลิ่นฉุน
• ไม่มีสารไอโซไซยาเนต โซเวนท์ และซิลิโคน
• ไม่มีการหดตัวและไม่มีฟองอากาศ
• ทนทานต่อรังสียูวี น�้ำ และสภาพอากาศอย่างดี
• มีความยืดหยุ่นถาวร
• มีความต้านทางเชิงกลสูง
• ใช้ ได้กับทุกสภาพพื้นผิวโดยไม่ต้องใช้รองพื้น แม้ ในพื้นผิวที่เปียกชื้น
• สามารถทาสีทับได้

Black Colour

สีด�ำ 

Dark Grey Colour

สีเทา

White Colour

สีขาว
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Hybriseal® Façade is a high quality professional universal low
modulus sealant based on hybrid technology which cures under
influence of humidity to form a durable elastic rubber.

Hybriseal® Façade has been specially developed as a universal sealant for sealing construction and dilatation
joints and joints in pedestrian walkways on most common building materials such as concrete, brickwork,
painted wood, enamel, aluminium, stainless steel and a variety of plastics.
Directions of Use
A joint with the correct dimensions is able to absorb movements between building materials. The joint depth
should always be in the correct relationship of the joint width. A general rule is the ratio of joint depth to the
width of the joint with a joint width till 10 mm is 1:1, with a minimum of 5 mm in width and depth. For joints
wider than 10 mm, the depth is the width divided by 3 plus 6mm.
Limitations

• Not suitable for PE, PP, PC, PMMA, PTFE, soft plastics, neoprene and bituminous substrates
• Not suitable for glazing joints, natural stone and mirrors • Not suitable in combination with chlorides (pools)

ซิลิโคนยาแนวชนิดไร้กรด ระดับมืออาชีพความยืดหยุ่นสูง เทคโนโลยี
ไฮบริดจ์ ที่สามารถแห้งตัวได้ ในสภาวะอากาศที่ร้อนชื้น และก่อตัวเป็น
ยางที่ยืดหยุ่น

เหมาะส�ำหรับการยาแนวรอยต่อรวมถึงรอยแตกร้าวของก�ำแพง อิฐ หิน ขอบประตู
หน้าต่าง งานก่อผนัง ไม้ท�ำสี กระจกใส อลูมิเนียม เหล็ก สแตนเลสสตีล พรีคาสท์
คอมโพสิต พลาสติก เช่น โพลีเอสเตอร์ ยูพีวีซี (ไวนิล)

Additional information

ข้อมูลทางเทคนิค

N/mm2
ความยืดหยุ่น 100%
@ ø4 mm/3 bar
Application Rate อัตราการใช้งาน
Application Temperature อุณหภูมิ ในการใช้งาน
Base สูตรทางเคมี
@23˚C/50% RH
Curing Time เวลาการแข็งตัว
Density ความหนาแน่น
Elongation at Break การยืดตัวจนขาด
Frost Resistance during Transportation ความต้านทานต่อความเย็นระหว่างขนส่ง
Joint Movement การเคลื่อนที่ของรอยต่อ
DIN 53505
Shore-A hardness ความแข็ง
@ 23˚C/50% RH
Skin Formation เวลาแห้งที่ผิวหน้า
Temperature Resistance ทนอุณหภูมิ
N/mm2
Tensile Strength ความต้านแรงดึง

100% Modulus

0.35 MPa, 51.45 psi
100-200 g/min
+5˚C till + 40˚C
Hybrid
± 2-3 mm/24 hours
1.30 g/ml
350%
till -15˚C
25%
25 Shore A
90-120 min
-30˚C till +70˚C
0.50 MPa, 73.5 psi

ข้อจ�ำกัด
• ไม่เหมาะสมกับการใช้งานกับพลาสติก PE, PP, PC, PMMA, PTFE, พลาสติกอ่อน
เนื้อผิวยาง และวัสดุที่มีส่วนผสมของน�ำ้มันดิน
• ไม่เหมาะสมกับการยึดติดกระจกใส หินธรรมชาติ และกระจกเงา
• ไม่เหมาะสมกับคลอรีน (สระว่ายน�ำ้)

Silicones
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• Neutral curing, almost odourless
• Applicable in weather sealing applications between glass, curtain
wall constructions, concrete and brickwork
• Causes no stress cracking on PMMA and PC
• Excellent adhesion on glass, aluminium, metal, concrete, brick,
wood, PVC, PC and PMMA
• Matt finish
• Slow skin formation and curing
• High elongation at break and movement accommodation
• Excellent resistance to UV, water and weather
EXCELLENT
PRIMERLESS ADHESION
LOW MODULUS

Silicone-N
Neutral silicone sealant for glazing and façade joints

ซิลิโคนยาแนวกระจก อะครีลิค และแผ่นโพลี่คาร์บอเนต
ชนิดไร้กรด

310 ml.

• ไม่มีกลิ่นฉุน
• ไม่กัดกร่อนต่อโลหะ
• เหมาะส�ำหรับอะคริลิค และแผ่นโพลี่คาร์บอเนต
• มีความยืดหยุ่นสูงและรองรับแรงเคลื่อนไหวได้ดี
• ป้องกันรังสียูวี กันน�้ำ และทนต่อสภาพอากาศอย่างยอดเยี่ยม

White Colour

สีขาว
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Silicone-N is a neutral silicone sealant with a low modulus which
cures under influence of humidity to form a durable elastic rubber. to
UV, water and weather.

Silicone-N has been specially developed for durable elastic sealing of connection and expansion joints in
concrete, brickwork, curtain wall constructions and weather sealing*. Suitable for sealing PMMA and PC sheet
material.
Directions of Use
A joint with the correct dimensions is able to absorb movements between building materials. The joint depth
should always be in the correct relationship of the joint width. A general rule is the ratio of joint depth to the
width of the joint with a joint width till 10 mm is 1:1, with a minimum of 5 mm in width and depth. For joints
wider than 10 mm, the depth is the width divided by 3 plus 6 mm.

Limitations

• Not suitable for PE, PP, PTFE, neoprene and bituminous surfaces.
* Compatibility of the edge seals of insulation glass with glazing sealants cannot be guaranteed by the supplier of the sealant, as the composition of the edge
seals can be changed by the producer without mentioning. Advices concerning the compatibility of glazing sealants to the edge seals of insulation glass are
based on experience and therefore not guaranteed.

ซิลิโคนยาแนวชนิดไร้กรด เนื้อด้าน มีความยืดหยุ่นสูง สามารถแห้งตัว
ได้ ในสภาวะอากาศที่ร้อนชื้น ป้องกันความชื้นจากบรรยากาศภายนอก
ได้ดี (Weather Sealing)
เหมาะส�ำหรับการยาแนวรอยต่อรวมถึงการขยายรอยต่อเพื่อป้องกันความชื้น ของ
ผนังก�ำแพงคอนกรีต อิฐ อลูมิเนียม เหล็ก พีวีซี กระจกใส อะคริลิค
และแผ่นโพลี่คาร์บอเนต โดยไม่ท�ำให้แตกร้าว

Additional information

ข้อมูลทางเทคนิค

N/mm2
ความยืดหยุ่น 100%
@ ø3 mm/6.3 bar
Application Rate อัตราการใช้งาน
Application Temperature อุณหภูมิ ในการใช้งาน
Base สูตรทางเคมี
@23˚C/50% RH
Curing Time เวลาการแข็งตัว
Density ความหนาแน่น
DIN 53504
Elongation at Break การยืดตัวจนขาด
ISO 7390
Flow การไหลย้อยของกาว
Frost Resistance during Transportation ความต้านทานต่อความเย็นระหว่างขนส่ง
Joint Movement การเคลื่อนที่ของรอยต่อ
DIN 53505
Shore-A hardness ความแข็ง
@ 23˚C/50% RH
Skin Formation เวลาแห้งที่ผิวหน้า
Temperature Resistance ทนอุณหภูมิ
N/mm2
Tensile Strength ความต้านแรงดึง

100% Modulus

0.40 MPa, 58.8 psi
100 g/min
+5˚C till + 40˚C
Neutral Alcoxy
2 mm/24 hours
1.40 g/ml
750%
<2m
till -15˚C
25%
24 Shore A
30 min
-40˚C till +120˚C
1.65 MPa, 242.55 psi

ข้อจ�ำกัด
• ไม่เหมาะสมกับการใช้งานกับพลาสติก PE, PP, PTFE, เนื้อผิวยาง และวัสดุที่มีส่วน
ผสมของน�้ำมันดิน
• ไม่สามารถทาสีทับได้

Silicones
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• Neutral curing, almost odourless
• Perfect bonding without primer on most substrates
• Excellent resistance to UV, water and weather
• Non corrosive towards metals
• Mold resistant
• Good adhesion to glass, painted wood, ceramic, enamelled,
stainless steel and many plastics
+ SANITARY

Silicone-NO
Neutral silicone sealant for sanitary, glazing and façade joints

ซิลิโคนยาแนวงานกระจก และสุขภัณฑ์
ชนิดไร้กรด พร้อมสารยับยั้งเชื้อรา

310 ml.

• ไม่มีกลิ่นฉุน
• ไม่กัดกร่อนต่อโลหะ
• ป้องกันเชื้อรา
• ยึดติดได้ โดยไม่ต้องเตรียมพื้นผิว
• ป้องกันรังสียูวี กันน�ำ้และทนต่อสภาพอากาศอย่างยอดเยี่ยม
• ติดได้ดีกับวัสดุที่มีผิวมัน ทุกประเภท

Transparent

ใส

Dark Grey Colour

สีเทา

White Colour

สีขาว
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Silicone-NO is a versatile neutral silicone sealant for sanitary, building, glazing and façade joints which cures under influence of humidity
to form a durable elastic rubber.
Silicone-NO has been specially developed for durable elastic sealing of connection and expansion joints in
concrete, brickwork, curtain wall constructions, glazing systems*, kitchens, bathrooms and showers and for
industrial applications.

Directions of Use
A joint with the correct dimensions is able to absorb movements between building materials. The joint depth
should always be in the correct relationship of the joint width. A general rule is the ratio of joint depth to the
width of the joint with a joint width till 10 mm is 1:1, with a minimum of 5 mm in width and depth. For joints
wider than 10 mm, the depth is the width divided by 3 plus 6mm.
Limitations

• Not suitable for PE, PP, PC, PMMA, PTFE, soft plastics, neoprene and bituminous substrates
• Discoloration can occur in dark places and by contact with chemicals
*Compatibility of the edge seals of insulation glass with glazing sealants cannot be guaranteed by the supplier of the sealant,
as the composition of the edge seals can be changed by the producer without mentioning. Advices concerning the compatibility
of glazing sealants to the edge seals of insulation glass are based on experience and therefore not guaranteed.

ซิลิโคนยาแนวอเนกประสงค์ชนิดไร้กรดพร้อมสารยับยั้งการเกิดเชื้อรา
สามารถแห้งตัวได้ ในสภาวะอากาศที่ร้อนชื้นและก่อตัวเป็นยางที่ยืดหยุ่น
เหมาะส�ำหรับการยาแนวรอยต่อรวมถึงการขยายของรอยต่อของก�ำแพง คอนกรีต
อิฐ กระจกใส แผงกระจกเคอร์เทนวอล อลูมิเนียม ไม้ทาสี เซรามิค สเตนเลส
พลาสติกแข็งชนิดต่างๆ ห้องครัว สุขภัณฑ์ห้องน�้ำ และห้องอาบน�้ำ
รวมทั้งการใช้งานในระดับอุตสาหกรรม

Additional information

ข้อมูลทางเทคนิค

N/mm2
ความยืดหยุ่น 100%
@ ø3 mm/6.3 bar
อัตราการใช้งาน
Application Temperature อุณหภูมิ ในการใช้งาน
Base สูตรทางเคมี
@23˚C/50% RH
Curing Time เวลาการแข็งตัว
Density ความหนาแน่น
DIN 53504
Elongation at Break การยืดตัวจนขาด
ISO 7390
Flow การไหลย้อยของกาว
Frost Resistance During Transportation ความต้านทานต่อความเย็นระหว่างขนส่ง

100% Modulus

0.27 MPa, 39.69 psi

Application Rate

140 g/min

Joint Movement

การเคลื่อนที่ของรอยต่อ

การซึมผ่านของน�้ำตามมาตรฐาน
ความสามารถในการซึงผ่านของน�้ำ
Shore-A hardness ความแข็ง
Skin Formation เวลาแห้งที่ผิวหน้า
Temperature Resistance ทนอุณหภูมิ
Tensile Strength ความต้านแรงดึง
Permeability

+5˚C till + 40˚C
Neutral Oxime
2 mm/24 hours
1.02 g/ml
635%
< 2 mm
till -15˚C
25%

EN 1026

an = 0.018 m³/h @ 600 Pa
till 1050 Pa

Permeability Test

DIN 53505

16 Shore A

@ 23˚C/50% RH

7-8 min
-40˚C till +120˚C

N/mm2

1.10 MPa, 161.7 psi

Acrylic Sealants & Adhesives
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• Instantly paintable
• No discoloration of paint
• Minimal risk of cracking
• Remains flexible
• Easy to apply
INSTANT PAINTABLE

Acryl Wet on Wet
Unique acrylic sealant developed for quick overpainting

อะคริลิคยาแนวอเนกประสงค์ ทาสีทับได้ทันที ส�ำหรับภายใน

310 ml.

• ใช้ ได้กับทุกสภาพพื้นผิวโดยไม่ต้องใช้รองพื้น แม้ ในพื้นผิวที่เปียกชื้น
• ไม่มีกลิ่นฉุน
• การใช้งาน และท�ำความสะอาดง่าย
• ไม่กัดกร่อนต่อโลหะ
• สามารถทาสีทับได้ทันที หลังการใช้งาน
• ไม่เกิดการผิดเพี้ยนของสีที่ทาทับ

White Colour

สีขาว
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Acryl Wet on Wet is a high quality acrylic sealant specially developed
to be painted wet on wet with water based and synthetic paints shortly
after application. For sealing and filling connection joints, seams,
chinks and cracks.
Acryl Wet on Wet has been specially developed for sealing connection joints between stairs, walls, ceilings,
skirtings, windowsills, wooden and metal window frames, concrete and brickwork and or filling cracks, screwand nail holes in walls and ceilings of wood, plastering, gypsum, brickwork, concrete etc.
Paintability
Acryl Wet on Wet is paintable shortly after application with water based and synthetic paints at small joints. At
wider joints cracking in paint by shrinkage of sealant can occur. It is recommended to test compatibility with
paint prior to application.
Limitations

• Not suitable for continuous exposure to water
• Not suitable for PE, PP, PC, PMMA, PTFE, soft plastics, neoprene and bituminous substrates

ส�ำหรับเชื่อมเก็บรอยต่อและเติมเต็มร่องรอยแตกร้าวต่างๆ ป้องกันการ
แตกลายงาและคงสภาพความยืดหยุ่นหลังแห้งตัว ที่สามารถทาสีทับได้
ทันที ด้วยเทคโนโลยี UCA ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของ Den Braven
โดยเฉพาะ ที่ไม่ท�ำให้สีทาทับผิดเพี้ยน

เหมาะกับการใช้งานบริเวณที่มีรอยต่อของวัสดุเช่น บันได ก�ำแพง เพดาน ขอบคิ้ว
บัว วงกบ ขอบหน้าต่าง และหรือเพื่อเติมเต็มร่องรอยแตกร้าวต่างๆ รูที่เกิดจากการ
เจาะในผนังหรือเพดานของ ไม้ ปูน ยิปซั่ม คอนกรีต งานอิฐ และอีกมากมาย
ที่มีโอกาสเกิดการแตกลายงาน้อยมาก
Additional information

ข้อมูลทางเทคนิค

N/mm2
ความยืดหยุ่น 100%
@ ø3 mm/4 bar
Application Rate อัตราการใช้งาน
Application Temperature อุณหภูมิ ในการใช้งาน
Base สูตรทางเคมี
@23˚C/50% RH
Curing Time เวลาการแข็งตัว
Density ความหนาแน่น
Elongation at Break การยืดตัวจนขาด
Flow การไหลย้อยของกาว
Frost Resistance during Transportation ความต้านทานต่อความเย็นระหว่างขนส่ง
DIN 53505
Shore-A hardness ความแข็ง
@ 23˚C/50% RH
Skin Formation เวลาแห้งที่ผิวหน้า
Temperature Resistance ทนอุณหภูมิ
N/mm2
Tensile Strength ความต้านแรงดึง
Fire Rating ความสามารถในการดับไฟ

100% Modulus

0.52 MPa, 76.44 psi
100 g/min
+5˚C till + 40˚C
Acrylic Dispersion
1 mm/24 hours
0.71 g/ml
132%
1 mm
till -15˚C
33 Shore A
2 min
-20˚C till +75˚C
0.52 MPa, 76.44 psi
Class E

ข้อจ�ำกัด
• ไม่เหมาะสมกับการใช้งานกับพลาสติก PE, PP, PC, PMMA, PTFE, พลาสติกอ่อน
เนื้อผิวยาง และวัสดุที่มีส่วนผสมของน�้ำมันดิน
• ไม่เหมาะสมกับการโดนน�้ำขัง

Fillers
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• Ultra lightweight
• Nearly non-shrinking
• Paintable with water based and synthetic paints
• Sandable after curing
• Easy to apply
• Easy to clean
• Non corrosive towards metals
NON SHRINKING

Plasterboard-Filler
Virtually non shrinking ready to use ultra light filler

อะคริลิคฟิลเลอร์ ส�ำหรับงานโป๊ว เนื้อบางเบาพิเศษ
พร้อมใช้งานทันที

310 ml.

• น�้ำหนักบางเบาแบบพิเศษ
• ไม่เกิดการการหดตัวต�่ำและยุบตัว ไม่ท�ำให้เกิดรอยแตกร้าว
• ใช้กระดาษทรายขัดได้หลังจากเซ็ทตัว
• การใช้งานและท�ำความสะอาดง่าย
• ไม่กัดกร่อนต่อโลหะ
• สามารถทาสีทับได้

White Colour

สีขาว
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Plasterboard-Filler is a virtually non shrinking, ready to use ultra light,
ready mixed filler and spackling
compound for filling and repairing cracks and holes in walls and
ceilings.
Plasterboard Filler has been especially developed for filling in one time joints and screw holes in plasterboard
walls and ceilings for interior applications. Also for in one time filling, repairing and smoothening holes and
cracks in concrete, plastering, brickwork and stucco layers.
Paintability
Plasterboard-Filler is paintable after full drying of sealant. During curing product will show minimal shrinkage,
which can cause cracking of the paint. Excellent paintable with water based and synthetic paints. Painting with
high filled water based paints can create cracking. Recommend to test compatability with paint prior to
application.
Limitations

• Not suitable for continuous exposure to water
• Not suitable for PE, PP, PC, PMMA, PTFE, soft plastics, neoprene and bituminous substrates
• Not suitable for movement joints

อะคริลิคฟิลเลอร์เนื้อบางเบาพิเศษ การหดตัวต�่ำพร้อมใช้งานทันที กับ
เทคโนโลยี UCA ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของ Den Braven ที่ไม่ท�ำให้สีที่ทา
ทับเพี้ยน ป้องกันการแตกลายงา

เหมาะกับการใช้งานภายในเพื่อเติมเต็มรอยต่อ รูที่เกิดจากการเจาะบริเวณผนังและ
เพดาน สามารถใช้ส�ำหรับโป๊วงานเพื่อเติมเต็ม ซ่อมแซม ปรับให้พื้นผิวเรียบเนียน
เสมอกัน รวมถึงรอยแตกในคอนกรีต อิฐ และปูน ใช้งานได้แบบเบามือโดย ไม่ต้อง
ใช้แรงกดมาก

Additional information
Application Temperature

ข้อมูลทางเทคนิค

อุณหภูมิ ในการใช้งาน

สูตรทางเคมี
Density ความหนาแน่น
Flow การไหลย้อยของกาว

+5˚C till + 30˚C
Acrylic Dispersion

Base

Frost Resistance during Transportation

การหดตัว
Skin Formation เวลาแห้งที่ผิวหน้า
Temperature Resistance ทนอุณหภูมิ

0.57 g/ml
ISO 7390

ความต้านทานต่อความเย็นระหว่างขนส่ง

<2m
till -15˚C
< 5%

Shrinkage

@ 23˚C/50% RH

5 min
-20˚C till +75˚C

ข้อจ�ำกัด
• ไม่เหมาะสมกับการใช้งานกับพลาสติก PE, PP, PC, PMMA, PTFE, พลาสติกอ่อน
เนื้อผิวยาง และวัสดุที่มีส่วนผสมของน�้ำมันดิน
• ไม่เหมาะสมกับการโดนน�้ำขัง
• ไม่เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อเชื่อมติดข้อต่อที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลา

Project References

Abu Dhabi International Airport, United Arab Emirates

Olympic Stadium London, United Kingdom

Fletcher Hotel Amsterdam, Netherlands
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Golden Terraces Warsaw, Poland

Singapore Sports Hub, Singapore

Rosebank Towers, South Africa

บริษัท สยาม โอเรียนท์ คราฟท์ จ�ำกัด
Siam Orient Crafts Co., Ltd.
7 ถ.ประชาร่วมใจ มีนบุรี กทม. 10510
7 Pracharuamjai Rd., Minburi, Bangkok 10510, Thailand

Tel. (+66) 02-914-5986 Fax. (+66) 02-914-7600

