
 

 

MERBENIT DC25 

 
 
Είναι πολύ εύκαμπτο και κατά συνέπεια, κατάλληλο για ξύλα και αρμούς με 
συστολές και διαστολές. 
Ειδικό προϊόν για επαγγελματική και ανθεκτική στη γήρανση στεγανοποίηση, σε 
εργασίες καλαφατίσματος καταστρωμάτων πλοίων και θαλαμηγών, καθώς 
επίσης και για ξύλινες ταράτσες. 
Μόνιμα ελαστικό στεγανοποιητικό 1- συστατικού, για γρήγορο πολυμερισμό, 
υψηλής ποιότητας MS υβριδικό πολυμερές τροποποιημένου σιλανίου. 
 

Πλεονεκτήματα : 
 
Προϊόν ενός συστατικού 
Απλή και γρήγορη εφαρμογή 
Γρήγορη σκλήρυνση 
Μόνιμα ελαστικό 
Δεν περιέχει διαλύτες, ισοκυανικά και σιλικόνη 
Πολύ καλή πρόσφυση σε πολλά υλικά 
Κατάλληλο για συναρμογή /στεγανοποίηση ξύλου teak, πεύκου, βελανιδιάς, οξιάς και πολλών άλλων 
Γίνεται ελαφρώς ρευστό και έτσι επιτυγχάνεται ταχεία στεγανοποίηση χωρίς δημιουργία φυσαλίδων 
Εξαιρετική υψηλή αντοχή σε γλυκό νερό, θαλασσινό νερό, υπεριώδη ακτινοβολία UV, γήρανση και 
καιρικές συνθήκες 
Υψηλή ελαστικότητα και μαλακή υφή, ενδείκνυται και για παλιά καταστρώματα με μεγαλύτερο διάκενο 
αρμών 
Ανθεκτικό σε αλειφατικούς διαλύτες, λάδια, γράσα, αραιωμένα ανόργανα οξέα και αλκάλια 
Μπορεί να λειανθεί και να βερνικωθεί, είναι συμβατό με πολλά προϊόντα περιποίησης ξύλου 
Μπορεί να λειανθεί αμέσως μετά από 2 ημέρες 
Ιδιαίτερα καλές στεγανωτικές ιδιότητες 
Ανθεκτικό στα κτυπήματα και στις δονήσεις (απορροφά τους κραδασμούς) 
Σχεδόν άοσμο. 
 
Εφαρμογές:  
 
Σε επισκευές: 
Αντικαταστήστε τα ελαττωματικά τμήματα ξύλου, λειάνετε τα πλευρικά τμήματα των αρμών. Οι αρμοί 
πρέπει να είναι καθαροί, χωρίς ίχνη σκόνης, λαδιού και γράσου. 
■ Έπειτα τοποθετήστε στεγανωτική ταινία αρμών, ώστε να αποφευχθεί η πρόσφυση και στις τρεις 
πλευρές. Αφού εφαρμόσετε ενισχυτικό συγκόλλησης - Primer SP και τηρήσετε το χρόνο στεγνώματος, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Merbenit DC 25: Η έγχυση του Merbenit DC 25 μπορεί να γίνει 
απευθείας στους αρμούς από φυσίγγιο/σακούλα (με πιστόλι χειρός ή πεπιεσμένου αέρα). Επειδή 
γίνεται ελαφρώς ρευστό, οι πλευρές των αρμών διαβρέχονται τέλεια και αποτρέπεται η δημιουργία 
φυσαλίδων. 
■ Κατά το γέμισμα των αρμών με Merbenit DC 25, το υλικό θα πρέπει να περισσεύει ελαφρώς, ώστε 
όταν επακολουθήσει η λείανση να μην σχηματιστούν στην επιφάνεια οπές εξαιτίας του παγιδευμένου 
αέρα. Το υλικό που περισσεύει ισιώνεται με σπάτουλα. Μετά από 2 ημέρες, το κατάστρωμα μπορεί να 
λειανθεί. Η λείανση πραγματοποιείται πάντα κατά την κατεύθυνση των αρμών. Μέγεθος κόκκου 
γυαλόχαρτου: 80 - 120  
■ Το Merbenit DC 25 αναπτύχθηκε ειδικά για πλοία και θαλαμηγούς, για τη συναρμογή /στεγανοποίηση 
καταστρωμάτων από ξύλο teak και άλλους τύπους ξύλου, καθώς και τη συναρμογή / στεγανοποίηση 
ξύλινων δαπέδων και ταρατσών. 
Το Merbenit DC 25 αναπτύχθηκε ειδικά για πλοία και θαλαμηγούς, για τη συναρμογή 
/στεγανοποίηση καταστρωμάτων από ξύλο teak και άλλους τύπους ξύλου, καθώς και τη συναρμογή / 
στεγανοποίηση ξύλινων δαπέδων και ταρατσών. 



 

 

Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε: γλυκό νερό, θαλασσινό νερό 
Επαρκώς ανθεκτικό σε: αλειφατικούς διαλύτες, λάδια, γράσα, αραιωμένα ανόργανα οξέα και αλκάλια 
Σχετικά ανθεκτικό σε: εστέρες, κετόνες και αρωματικές ενώσεις 
Μη ανθεκτικό σε: συμπυκνωμένα οξέα και χλωριωμένους υδρογονάνθρακες 
Απόλυτα ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία UV και στις καιρικές συνθήκες 
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ - PRIMER 
Λόγω των υψηλών καταπονήσεων που υφίστανται οι αρμοί των καταστρωμάτων, συνιστάται σε κάθε 
περίπτωση η προηγούμενη επεξεργασία του ξύλου με ενισχυτικό συγκόλλησης - Primer SP. Το 
ενισχυτικό συγκόλλησης - Primer SP εξασφαλίζει βέλτιστη σύνδεση μεταξύ του ξύλου και του Merbenit 
DC 25. Επιπλέον, μέσω του ενισχυτικού συγκόλλησης - Primer δημιουργείται μια ζώνη φράγματος 
μεταξύ ξύλων με υψηλή περιεκτικότητα σε ελαιώδεις και ρητινώδεις ουσίες και στεγανοποιητικής μάζας, 
αυξάνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής των αρμών. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
Το υπόστρωμα πρέπει να έχει επαρκή φέρουσα ικανότητα, να είναι καθαρό, χωρίς σκόνη, λάδι ή 
γράσο. Για πολύ καλό αποτέλεσμα καθαρισμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ασετόν ή ισοπροπανόλη 
(καθαρό οινόπνευμα). Σε περίπτωση επισκευής παλαιών καταστρωμάτων, συνιστάται προηγούμενη 
λείανση των πλευρικών τμημάτων των αρμών. Τα ελαττωματικά τμήματα ξύλου πρέπει να 
αντικατασταθούν πριν τη συνάρμογη /στεγανοποίηση. 
ΛΕΙΑΝΣΗ ΑΡΜΩΝ 
Η λείανση πρέπει να γίνεται με σπάτουλα. Δεν είναι δυνατή η χρήση σαπουνοειδών διαλυμάτων 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Καθαρισμός συγκολλητικού υλικού που δεν έχει σκληρύνει ακόμα: αμέσως με απορροφητικό χαρτί 
(χαρτί κρεπ) και ισοπροπανόλη (καθαρό οινόπνευμα). Καθαρισμός συγκολλητικού υλικού που έχει 
σκληρύνει: μηχανικά. 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Στην αρχική συσκευασία, καλά κλεισμένη, σε ξηρό και δροσερό μέρος, προστατευμένο από φως. 
Δυνατότητα αποθήκευσης: εννέα μήνες. 
ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
Φυσίγγιο 290 ml, σωληνοειδής σακούλα 600 ml, μικρό δοχείο 20 λίτρων, μεγάλο δοχείο 180 λίτρων. 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ■ Είναι εφικτή η πλήρως αυτοματοποιημένη αναλογική δοσολογία 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Δεν αποτελεί επικίνδυνη ύλη, δεν είναι υποχρεωτική η σήμανση. Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με 
την ασφάλεια εργασίας και περιβάλλοντος, καθώς και σχετικά με την απόρριψη, μπορείτε να βρείτε στο 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας. 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  
 
Χρώμα μαύρο 
Θερμοκρασία εφαρμογής με 50% σχετική υγρασία +5οC έως +40οC 
Μεταβολή όγκου DIN 52451 < 3 % 
Συνεκτικότητα παστώδες, δεν είναι σταθερό σε κάθετους αρμούς 
Πυκνότητα με +23οC 1,36 g/cm3 +/- 0,02 g/ml 
Σκλήρυνση μετά από 24 ώρες με +23οC και 50% σχετική υγρασία περ. 2,5 mm 
Χρόνος αρχικής εξωτερικής σκλήρυνσης με +23οC και 50% σχετική υγρασία περ. 10 λεπτά 
Ανθεκτικότητα στη θερμοκρασία μετά τη σκλήρυνση -40οC έως +90οC 
Σκληρότητα κατά Shore A, DIN 53505, μετά τη σκλήρυνση με +23οC και 50% 30 +/-2 
Συντελεστής ελαστικότητας με 100% διαστολή και +23οC, DIN 53504 S2, 7 ημέρες μετά τη 
σκλήρυνσημε +23οC και 50% σχετική υγρασία περ. 0,4 N/mm2 
Αντοχή εφελκυσμού DIN 53504 S2, 7 ημέρες μετά τη σκλήρυνση με +23οCκαι 50% σχετική υγρασία > 
2,0 N/mm2 Επιμήκυνση θραύσης DIN 53504 > 700% 
 


