
 

 

 
 
 
 
 

 
ISOFIX HYBRID 

ΚΟΛΛΑ – ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ  
 

Ισχυρό συγκολλητικό και σφραγιστικό υλικό, με βάση ρητίνες τροποποιημένου 
σιλανίου (SMP-Silyl Modified Polymers). Στεγνώνει με την υγρασία του 
ατμοσφαιρικού αέρα (ή του υποστρώματος) και μετατρέπεται σε μία ισχυρή 
ελαστική μάζα, η οποία κολλά και σφραγίζει.  
 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση 
- Πολύ ισχυρή συγκόλληση 
- Απορροφά τους κραδασμούς 
- Μεγάλη αντοχή στην ακτινοβολία UV και στο νερό 
- Πρόσφυση σε λεία και πορώδη υποστρώματα όπως γυαλί, μπετόν, 
μάρμαρο, κεραμεικό πλακάκι, πλαστικό (PVC, πολυκαρβονικό), ξύλο, 
μέταλλο, τούβλο, κ.α.  
- Κολλάει ακόμα σε ελαφρώς υγρές επιφάνειες 
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για κόλληση καθρεπτών – δεν διαβρώνει την 
επαργύρωση 
- Επιδέχεται βαφή με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα 
- Σχεδόν μηδενική συρρίκνωση κατά το στέγνωμα. Μακρόχρονη 
διατήρηση του όγκου.  
- Προϊόν ιδιαιτέρως φιλικό προς τον χρήστη : είναι απολύτως ουδέτερο 
και σχεδόν άοσμο. Ελεύθερο από σιλικόνη, διαλύτες και ισοκυανικές 
ενώσεις. 
 - Μόνιμα ελαστικό σε θερμοκρασίες από -40 οC έως +100 οC 
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα 
- Ανθεκτικό στη μούχλα  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 
Το ISOFIX HYBRID είναι ιδανικό για κόλληση, στερέωση και σφράγιση σχεδόν 
σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Είναι προϊόν νέας τεχνολογίας (όλα σε ένα) που 
αντικαθιστά τις σιλικόνες, τις ακρυλικές μαστίχες και τις μαστίχες 
πολυουρεθάνης σε σφραγιστικές εφαρμογές, καθώς και τις κόλλες στερέωσης, 
τις δομικές κόλλες και τις ξυλόκολλες σε συγκολλητικές εφαρμογές. Είναι  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
κατάλληλο για σφράγιση αρμών και συναρμογών, σε κουφώματα παντός είδους, 
σε οροφές και ταράτσες, σε υδραυλικές σωληνώσεις, σε πάγκους, σε δάπεδα, 
σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, σε κανάλια κλιματισμού/εξαερισμού, κ.α. Η 
υψηλή μηχανική αντοχή του ISOFIX HYBRID σε συνδυασμό με την μόνιμη 
ελαστικότητά του, το καθιστούν ως ιδανική λύση για συγκολλήσεις μεταξύ 
ετεροειδών υλικών όπου αναπτύσσονται δυναμικά φορτία. Ενδεικτικά 
προτείνεται για συγκολλήσεις καθρεπτών, πλακιδίων, αξεσουάρ μπάνιων, 
περβαζιών, νεροχυτών, γυψοσανίδων, μονωτικών φύλλων, διακοσμητικών 
πλαισίων, μεταλλικών πλαισίων, κ.α.   
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 

- Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυπροπυλένιο (PP), 
πολυαιθυλένιο (PE) και τεφλόν (PTFE).  

- Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς που έρχονται σε επαφή με χλωριωμένο 
νερό (πισίνες). 

 
ΧΡΩΜΑΤΑ 
 
Λευκό, καφέ, γκρι, μαύρο.  
 
 


