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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

• Biela

• Čierna

• Šedá

Technický list

TL 04.40 MAMUT GLUE (High Tack)

Výrobok

Moderné jednozložkové lepidlo, na báze MS polyméru s okam
mimoriadnevysokou počiatočnou priľnavosťou až 500
kg/m2

. Špeciálne vyvinuté na lepenie bez
nutnostifixovania spojov – drží okamžite. Vytvrdzuje vulkanizáciou vzdu

vytvára vysokopevný, elastický
spoj.

Vlastnosti

• Okamžitá priľnavosť až 500
kg / m2• Vysoká konečná pevnosť 22 kg /
cm2(220 000 kg /

m2
)

•
Vysokomodulový• Rýchlo vytvrdzujúce, bez
zápachu• Vysoká priľnavosť k podkladu – i na
matnévlhké

podklady• Trvalo pružné, odolné voči vlhku a
vode(vodotesný spoj), poveternostným

vplyvom

• Bez obsahu izokyanátov,
rozpúšťadiell,ftalátov a

silikónu• Po vytvrdnutí zatierate
vhodnýmidisperznými farbami (okrem

alkydovýchživíc)
• Lepené predmety nie je potrebné
fixovať.Spoje „držia“ bez pou

svoriek apodoprenia

Použitie

Lepenie konštrukčných vodotesných spojov v stavebnom a strojárskom priemysle.
Lepeniev interiéroch i exteriéroch budov. Lepenie konštrukčných dielov automobilov,
autobusov,karavanov, osobných vagónov. Lepenie dielov karosérií – kov na kov (pohlcuje
vibrácie).Lepenie antikoróznej ocele, hliníka, medi, olova, skla,, PS, PUR, PVC a niektorých
druhovplastov, betónu, keramických dlaždíc, smaltu, zrkadiel, dreva, tehál, sadrokartónu a
pod.Lepenie schodníc, parapetov, podlahových líšt, obkladových prvkov
a pod.

Technické údaje

Základ - MS polymér

Konzistencia - tixotropná pasta

Hustota g/ml 1,57

Tepelná odolnosť °C –40 / +90 (po vytvrdnutí)

Tepelná odolnosť °C –15 (pri preprave)
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