
Opis produktu
Den Braven Mamut Glue to jednoskładnikowy, trwale elastyczny,
super lepki i gęsty klej na bazie hybrydowej (technologia HD
POLYMER), do mocowania ciężkich lub mocno obciążonych
materiałów, w domu, budownictwie i przemyśle.

Korzyści
• Klei z „siłą mamuta” - do 22 kg/cm² maksymalna wytrzymałość

na zerwanie

• Klejenie bez podpierania (natychmiastowa przyczepność)

• Zastępuje śruby, kołki i gwoździe (wysoce uniwersalny)

• Bardzo krótki czas schnięcia (bez wody i rozpuszczalników)

• Po utwardzeniu trwale elastyczny i odporny na działanie
czynników atmosferycznych (w tym: na temperaturę od - 40°C
do + 90°C oraz wodę)

• Do podłoży gładkich i porowatych, wewnątrz i na zewnątrz

• Bardzo dobrze przyczepny do większości podłoży budowlanych,
w tym do: betonu, tynku, gipsu, kamienia, ceramiki budowlanej,
szkła, stali, metali, lakierowanego drewna, PCW, polistyrenu,
poliestru i tworzyw podobnego typu

• Odporny na spływanie (do zastosowań poziomych i pionowych),
powstawanie pęcherzy, rys skurczowych i pęknięć

• Wysoka odporność fizyczna i mechaniczna (bardzo dobrze znosi
drgania i wibracje)

• Bezpieczny w użyciu - nie zawiera izocyjanianów, silikonu,
rozpuszczalników, polichlorku winylu i plastyfikatorów

• Prawie bezwonny i neutralny chemicznie (może być stosowany
do luster, marmuru, piaskowca oraz granitu - nie uszkadza
warstwy srebrzankowej luster i nie odbarwia kamienia
naturalnego)

Zastosowania
Elastyczne i wyjątkowo trwałe klejenie ciężkich lub mocno
obciążonych elementów (bez podpierania), w tym: okładzin, blatów,
półek, ram, frontów, parapetów, gzymsów, progów, materiałów
izolacyjnych, luster, maskownic, obudów, tablic, ekranów, paneli, w
kombinacji z podłożami suchymi oraz lekko wilgotnymi. Przyklejanie
materiałów dekarskich (np. blacha, dachówki ceramiczne,
cementowe).

Sposób użycia
W celu użycia zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej
gwintu i nakręcić ponownie aplikator na kartusz (stosować tylko
aplikator dostarczony z produktem, z nacięciem typu „V”). Nakładać
jednostronnie, trzymając pistolet z klejem pod kątem 90° do
podłoża, pionowymi, równoległymi paskami, z zachowaniem
odstępów 20 - 30cm (w zależności od rozmiaru i ciężaru klejonych
elementów), tak by zapewnić dobrą wentylację. Po dociśnięciu
między złączonymi powierzchniami pozostanie szczelina
wentylacyjna 2 - 3mm.
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Informacja dodatkowa

100% Moduł N/mm2 1,39 MPa

Baza Hybrid

Czas utwardzania
@ + 23°C/50%
RH

Approximately 2
- 3 mm/24 hours

Gęstość 1,57 g/ml

Odporność na mróz w transporcie Up to - 15°C

Odporność termiczna
- 40°C to + 90°
C

Shore-A twardość DIN 53505 55 Shore A

Temperatura aplikacji
+ 5°C to + 40°
C

Tempo wyciskania
@ Ø2,5 mm/6,3
bar

20 g/min

Tworzenie się naskórka
@ + 23°C/50%
RH

15 minutes

Wydłużenie przy zerwaniu 335%

Wytrzymałość na rozciąganie N/mm2 2,20 MPa 

Ściekanie ISO 7390 < 2 mm

Wartości średnie dla typowych warunków (dopuszczalna tolerancja

+/-3% 

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

neoprene and bituminous substrates

• Not suitable for continuous exposure to water

• Not suitable for movement joints

• Not suitable in combination with chlorides (pools)

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. Utwardzone resztki
można usunąć przy pomocy środka Den Braven Sili-Kill. Do starych
zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

Kolor(y)
• White

Opakowanie
• Cartridge

• Tube in Blister

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: 18
miesięcy od daty produkcji.

Certyfikaty

Emicode EC1 Plus

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
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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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