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        Den Braven  

 
  
 DEN BRAVEN MONTAGEFIX - LS 4.69C 

   

LUSTRA, MONTAŻ – KLEJ SILIKONOWY DO LUSTER 
 

Produkt Jednoskładnikowy, trwale elastyczny, nieagresywny klej do luster  
na bazie silikonu z neutralnym systemem utwardzania 

 

Właściwości - neutralny chemicznie  
- nie zawiera wody ani rozpuszczalników 
- trwale elastyczny w każdych warunkach przy temperaturze  

od –50°C do +120°C  
- nie tworzy naprężeń – brak ryzyka deformacji lustra w wypadku 

jego klejenia do mało sztywnych czy podatnych na wygięcie 
powierzchni, np. sklejka, MDF, HDF, drewno, płyta OSB 

- może być stosowany do klejenia luster do kamienia  
- wysoka siła klejenia do powierzchni gładkich  
- zapewnia mocne i trwałe wiązanie 
- wysoka odporność fizyczna (odporny na wodę i pleśń - może być 

stosowany w pomieszczeniach sanitarnych) 
- nie wymaga stosowania środków gruntujących 

 

Zastosowania - klejenie luster łazienkowych oraz pokojowych, wykonanych 
zgodnie z normą PN-EN 1036:2001 „Szkło w budownictwie. 
Lustra ze szkła float ze srebrną powłoką do użytku 
wewnętrznego” lub z normą DIN 1238  

- przyklejenie mozaiki lustrzanej, płytek lustrzanych, elementów 
glazurowanych, szkliwionych, emaliowanych 

 
Kolor biały 

 
Opakowanie 300 ml – plastikowy kartusz 

 

 Okres trwałości 12 miesięcy. Zamknięte opakowanie przechowywać w temperaturze  
od +5°C do +25°C. Odporny w transporcie do –15°C. 

 

DANE TECHNICZNE  
 

Szybkość wyciskania  50 g/min (3 mm / 6,3 bar)  
Skurcz  < 5% 

Ciężar właściwy 1,15 g/ml  
Ściekanie wg normy ISO 7390: < 2 mm 

Kożuszenie 4 minuty (przy 23°C i 55% wilgotności względnej) 
Czas utwardzania 3 mm dziennie (przy 23°C i 55% wilgotności względnej) – całkowity 

czas utwardzenia maks. 3-4 dni (pełna obciążalność mechaniczna) 
Odporność na promienie UV dobra 

Twardość Shore A (3s)  wg normy DIN 53505: 30° 
Maksymalne naprężenie  

przy zerwaniu  
wg normy DIN 53504: 1,0 MPa (N/mm²) 

Maksymalne wydłużenie  
przy zerwaniu 

wg normy DIN 53504: 270%   

Moduł 100% wg normy DIN 53504: 0,6 MPa (N/mm²) 
Odporność termiczna  

po utwardzeniu 
od –50°C do +120°C 
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PODŁOŻA 
 

Typowe podłoża Powierzchnie gładkie: ceramika, szkło, drewno lakierowane, materiały 
drewnopochodne, emalia, glazura, stal, kamień 

 
Przygotowanie Usunąć z podłoża tłuszcze, olej, zabrudzenia, pył, kurz i słabo 

związane powłoki malarskie lub lakiernicze.  
 

Stan podłoża Powierzchnia równa, czysta, nośna, sucha, odtłuszczona, wolna  
od kurzu, rdzy i innych tym podobnych zanieczyszczeń 

 

SPOSÓB UŻYCIA 
 

Narzędzia Pistolety ręczne lub pneumatyczne 
 

Temperatura otoczenia od +5°C do +40°C (dotyczy okresu od momentu aplikacji kleju do jego 
całkowitego utwardzenia)  

 
Zalecenia Zdjąć aplikator, uciąć wierzchołek kartusza powyżej gwintu i ponownie 

nakręcić aplikator. Klej nakładać jednostronnie, zawsze pionowymi  
i równoległymi paskami o średnicy ok. 10 mm, z zachowaniem 
odstępów. Lustro przykleić i docisnąć w ciągu 3 minut od nałożenia 
kleju (zanim nastąpi kożuszenie kleju). W razie potrzeby ciężkie lustra 
podeprzeć przez kilka do kilkunastu godzin (w zależności od ciężaru). 
Fugowanie połączenia lustro – płytki przeprowadzić po całkowitym 
utwardzeniu się kleju. W przypadku stosowania luster nietypowych  
lub niewiadomego pochodzenia wykonać próbę klejenia.   

 
Czyszczenie Do czyszczenia rąk, narzędzi czy powierzchni zaleca się użyć 

specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Ewentualnie  
do mycia narzędzi po zakończeniu pracy można stosować terpentynę, 
benzynę ekstrakcyjną lub środek Den Braven MEK Cleaner. Do mycia 
rąk można także użyć środek Den Braven Handfris. 

 

Ograniczenia Nie stosować do podłoży bitumicznych, PE, PP, teflonu i zastosowań 
podwodnych. Utwardzanie kleju jest uzależnione od temperatury 
otoczenia i wilgotności powietrza. Wraz ze wzrostem temperatury  
i poziomu wilgotności proces polimeryzacji przebiega szybciej.  
Dodatkowo czas utwardzania zależy od przekroju spoiny i wielkości 
klejonych powierzchni. Klej zawsze nakładać paskami, tak by między 
nimi był dostęp powietrza.  

 

Bezpieczeństwo ogólne UWAGA: Chronić przed dziećmi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedzialność: Podane informacje są wynikiem badań i doświadczeń Den Braven Sealants, co jest podstawą ich rzetelności i wiarygodności. 
Producent nie mógł przewidzieć jednak wszystkich możliwości zastosowania swoich produktów, a ponieważ sposób użycia produktów jest 
całkowicie poza jego kontrolą, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na 
siebie odpowiedzialności za występujące uszkodzenia lub zły stan podłoża, które mogą być wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania 
wstępnego lub wad konstrukcyjnych. 
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