
Opis produktu
Den Braven Klej Syntetyczny Stolarski to jednoskładnikowy klej na
bazie kauczuku syntetycznego SBS, do zastosowań zewnętrznych i
wewnętrznych, w domu, budownictwie i przemyśle.

Korzyści
• Do zastosowań poziomych i pionowych (nie ścieka), w

kombinacji z podłożami gładkimi i porowatymi, chłonnymi i
niechłonnymi

• Bardzo dobrze przyczepny do drewna i materiałów
drewnopochodnych (w tym: sklejki, płyty wiórowej, MDF, HDF)

• Po utwardzeniu elastyczny, odporny na alkalia, przenikanie
wody, czynniki atmosferyczne (w tym na temp. od - 30°C do +
70°C)

• Zapewnia mocne i trwałe wiązanie

• Utwardza się poprzez odparowanie rozpuszczalnika

Zastosowania
Klejenie materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych z
drewna i materiałów drewnopochodnych (np. lite drewno, drewno
klejone warstwowo, płyta wiórowa, płyta pilśniowa, korek, sklejka,
MDF), w kombinacji drewno-drewno, a także drewno-stal, metale,
PCW i tworzywa podobnego typu, beton, tynk, ceramika budowlana,
gips, kamień. Klejenie drewna w nienośnych elementach
konstrukcyjnych. Zabudowa wnęk, stolarka meblowa (fronty, blaty,
półki, szuflady, korpusy, wykończenia, zdobienia). Klejenie

drewnianych schodów, balustrad, poręczy, boazerii, paneli
ściennych, progów, ram, profili maskujących, listew
wykończeniowych.

Sposób użycia
W celu użycia zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej
gwintu, nakręcić aplikator na kartusz i obciąć jego końcówkę na
szerokość spoiny. Klej nakładać jednostronnie paskami lub
punktowo w odstępach 5 - 15cm (w zależności od ciężaru i wielkości
przyklejanych elementów). Złączyć klejone elementy, nasuwając z
góry na dół i dociskając, by klej się dobrze rozprowadził. Przy
nieprawidłowym przyklejaniu nie odklejać, tylko skorygować
przesuwając. Dla szybszego uzyskania wysokiej przyczepności, po
złączeniu klejonych elementów jw., można je natychmiast rozłączyć,
pozostawić przez 5 minut do wstępnego odparowania
rozpuszczalnika i finalnie złączyć.

Informacja dodatkowa

Baza
Styrene-butadiene
rubber

Czas otwarty 3 - 5 minutes

Czas utwardzania + 23°C / 50% RH 72 hours

Gęstość 1,40 g/ml

Odporność na mróz w
transporcie

Up to - 15°C

Odporność termiczna - 30°C to + 70°C

Sucha pozostałość 83%

Temperatura aplikacji + 5°C to + 25°C

Tworzenie się
naskórka

3 - 5 minutes

Zużycie 300 - 600 g/m²

Wartości średnie dla typowych warunków (dopuszczalna tolerancja

+/-3% 

Ograniczenia
• Not suitable for PE, PP, PC, PMMA, PTFE, soft plastics,

neoprene and bituminous substrates
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Przygotowanie powierzchni
Klejone elementy oczyścić z zabrudzeń i pozostałości po
poprzednich klejach bądź kitach, odtłuścić i osuszyć. W razie
wątpliwości przeprowadzić test przyczepności.

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)
• Beige

Opakowanie
• Cartridge

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
miesięcy od daty produkcji.

Bezpieczeństwo
Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do
pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja
Den Braven 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. Den Braven 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. Den Braven 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 Den Braven. Wszelkie zamówienia są

realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Den Braven. Informacje zawarte w aktualnej
karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego. 
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