
Opis produktu

Den Braven Klej Silikonowy Do Luster to jednoskładnikowy, trwale

elastyczny, nieagresywny klej do luster na bazie silikonu z

neutralnym systemem utwardzania typu alkoxy

Korzyści

• Neutralny system utwardzania, nieagresywny, bez wody i

rozpuszczalników

• Trwale elastyczny w każdych warunkach

• Nie deformuje luster (znikomy skurcz - nie tworzy szkodliwych

naprężeń, co jest szczególnie istotne w wypadku klejenia luster

do mało sztywnych czy podatnych na deformację powierzchni,

np. sklejka, MDF, HDF, drewno, płyta OSB)

• Idealny do szkła lakierowanego

• Wysoka odporność fizyczna (odporny na wodę i pleśń - może być

stosowany w pomieszczeniach sanitarnych)

• Nie wymaga stosowania środków gruntujących

• Czas obróbki ok. 10 minut

• Czas utwardzenia ok. 2mm / 24h

Zastosowania

Klejenie luster łazienkowych lub pokojowych, mozaiki szklanej,

dekoracyjnego szkła lakierowanego (np. w systemach zabudowy z

drzwiami przesuwnymi), elementów szklanych, szkliwionych,

glazurowancych, emaliowanych. Klejenie luster w ramach

metalowych, drewnianych. Fugowanie obrzeży luster (po pełnym

wyschnięciu kleju do mocowania lustra).

Sposób użycia

W celu użycia zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej

gwintu, nakręcić aplikator na kartusz i obciąć jego końcówkę na

szerokość spoiny. Nakładać jednostronnie na lustro, pionowymi,

równoległymi paskami o średnicy ok. 10 mm, w odstępie 10cm.

Połączyć w ciągu 10 minut i docisnąć, zostawiając szczelinę 2 mm.

W razie potrzeby podeprzeć i pozostawić do wyschnięcia. Nie

uszczelniać obrzeży lustra do czasu całkowitego utwardzenia się

kleju (ok. 3-4 dni - w zależności od warunków). Lustro powinno być

wykonane zgodnie z normą PN-EN 1036 lub DIN 1238. W przypadku

nietypowego szkła lakierowanego wykonać wpierw test klejenia pod

kątem przebarwień i ocenić przydatność produktu do zamierzonego

zastosowania.

Informacja dodatkowa

100% Moduł DIN 53504 S2 0,60 N/mm²

Baza Neutrale oxime

Czas utwardzania
@ +23°C/50%

RH
2 mm/24 hours

Gęstość 1,15 g/ml

Odporność na mróz w transporcie Up to -15°C

Odporność termiczna
-40°C to

+120°C

Shore-A twardość DIN 53505 31

Temperatura aplikacji +5°C to +40°C

Tempo wyciskania
@ Ø3 mm/6,3

bar
100 g/min

Tworzenie się naskórka DBTM 16
7-8 min @

+23°C/50% RH

Wydłużenie przy zerwaniu ISO 1183-1 270%

Wytrzymałość na rozciąganie DIN 53504 S2 1,00 N/mm²

Ściekanie ISO 7390 < 2 mm

Są to typowe wartości 
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Ograniczenia

• Nie nadaje się do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, miękkich

plastików, neoprenu i nawierzchni bitumicznych

Przygotowanie powierzchni

Klejone elementy oczyścić z zabrudzeń i pozostałości po

poprzednich klejach bądź kitach, odtłuścić i osuszyć. W razie

wątpliwości przeprowadzić test przyczepności.

Malowalność

Brak możliwości malowania za pomocą farb czy lakierów.

Czyszczenie

Narzędzia myć zaraz po użyciu przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej

lub środka Den Braven Cleaner. Do czyszczenia świeżych

zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne

ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń

stosować benzynę ekstrakcyjną.

Kolor(y)

• Bezbarwny

Opakowanie

• Kartusz 

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty 

Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym

miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 12

miesiące od daty produkcji.

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania

ze strony internetowej Den Braven. 

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją

techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia). 

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest

oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek

pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą

wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w

formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powninien zapoznać się z treścią tego dokumentu i

dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu

do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są

poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są

realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej

karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.
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