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Den Braven SK s.r.o.

Sídlo: Polianky 17

844 31 Bratislava

Poštový kontakt –

prevádzka

Logistické centrum
Priemyselná 1
900 21 Svätý Jur

IČO: 35740141

DiČ: 2020211149

Balenie

• Kartuša 290 ml
• Tuba 25 ml

Farba

• Transparentná

Technický list

TL 04.38 MAMUT GLUE CRYSTAL

Výrobok

Moderné lepidlo na báze MS polymérov vhodné do interiéru, kde je vy
transparentný (priehľadný) spoj. Univerzálne lepidlo je vhodné na lepenie mnohých
stavebných materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, oceľ, hliník, eloxovaný hliník,
zinok, rôznezliatiny, PU, PVC, EPS, XPS, PUR, sklo, zrkadlo, betón, prírodný kame
keramika a i. Lepidlo je trvalo pružné a neobsahuje
rozpúšťadlá.

Vlastnosti

•
Vysokomodulový• Bez silikónu, transparentný -
priehľadný• Vysoká priľnavosť na rôzne stavebné

materiály vrátane nesavých a ich
vzájomnékombinácie

• Trvalo pružný, odolný vlhku a
vode• Po vytvrdnutí pretierate

disperznými farbami (mimo
alkydových živíc)

Použitie

Na všetky transparentné lepenia pri údržbe, opravách, výstavbe a montá
domácnosti.Lepenie, vodotesných spojov pri výstavbe, v strojnom priemysle, diely automobilov,
prívesov,autobusov, karavanov, osobných vagónov, a pod. Na drevo, betón, murivo, kovy,
plasty, sklov stavebníctve aj
priemysle.

Technické údaje

Základ - MS-Polymér

Konzistencia - tixotropná pasta

Hustota g/ml 1,01

Tepelná odolnosť °C –40 / +90 po vytvrdnutí

Tepelná odolnosť °C –15 pri preprave

Aplikačná teplota °C +5 / +40

Rýchlosť nanášania g/min 150 pri hr 3 mm a tlaku 6,3 bar

Doba vytvorenia povrch.

vrstvy

min � 10 23 °C / 55 % rel. vlhk.

Strana 2 z 3Strana 2 z 3

Strana 1 / 3

TL 04_38 rev4 Mamut Glue CRYSTAL.pdfOtvoriOtvoriťť pomocou aplikácie Doku pomocou aplikácie Doku……

https://drive.google.com/settings/storage?authuser=0&i=m&utm_source=drive&utm_medium=web&utm_campaign=widget_normal
https://dl.google.com/drive/InstallBackupAndSync.dmg
https://g.co/BackupAndSyncDrive
https://dl.google.com/drive/InstallBackupAndSync.dmg
https://g.co/BackupAndSyncDrive
https://drive.google.com/?tab=oo&authuser=0
https://www.google.sk/intl/sk/about/products?tab=oh

