


Neutrálny silikón

Akrylový tmel Sanitárny silikón

Univerzálny silikón Tekuté klince

100% silikón

Jednozložkový neutrálny silikónový tmel.  Vytvrdzuje pri kontak-
te  so vzdušnou vlhkosťou, vytvára trvalo pevný, elastický spoj. 
Vhodný na lepenie skiel do drevených okenných rámov, tesne-
nie akrylátových vaní a i. Ma výbornú priľnavosť ku sklu, hliníku, 
nerezovej  oceli a i. Nespôsobuje oxidáciu kovov.

Jednozložkový tesniaci škárovací tmel na báze akrylátovej dis-
perzie. Vytvrdzuje odparením vody, vytvára trvalo pevný, plas-
ticko-elastický spoj.
Na tmelenie škár medzi sadrokartónom, drevotrieskou a okoli-
tým murivom. Tmel je po vyzretí pretierateľný. Počas zrenia sa 
tmel ľahko prepadá a vytvára typický fabión.

Jednozložkový acetátový silikónový tmel. Vytvrdzuje pri kontakte  
so vzdušnou vlhkosťou, vytvára trvalo pevný, elastický spoj. Na 
škárovanie obkladov, sanitárnej „bielej“ keramiky (umývadiel, 
bidetov, pisoárov, WC mís), smaltovaných kúpeľňových vaní 
a pod. Trvalo pružný, odolný voči vode, poveternostným vply-
vom a UV žiareniu. Dlhodobá životnosť v sanitárnom prostredí.

Jednozložkový acetátový silikónový tmel. Vytvrdzuje pri kontak-
te  so vzdušnou vlhkosťou, vytvára trvalo pevný, elastický spoj, 
odolný vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Utesňuje 
škáry v stavebných konštrukciách,  auto-moto  priemysle. Vyso-
ká priľnavosť k povrchovo upraveným kovom, glazúre a lakom. 

Jednozložkové univerzálne lepidlo na báze SBR kaučuku, vy-
tvrdzujúce odparením neagresívnych rozpúšťadiel, vytvárajúci 
trvalo pevný spoj. 
Na lepenie drevených prahov, límcov obložkových zárubní, 
lepenie obvodových líšt plávajúcich podláh. Nahrádza klince 
a skrutky.

Jednozložkový acetátový silikónový tmel. Vytvrdzuje pri kontak-
te  so vzdušnou vlhkosťou, vytvára trvalo pevný, elastický spoj. 
Utesňuje škáry v stavebných konštrukciách. Vysoká priľnavosť 
na smalt, keramické dlaždice a povrchovo upravené kovy.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KUSOV  

V KARTÓNE
FARBA

50508SL kartuša 310 ml 12 ks krémová

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KUSOV  

V KARTÓNE
FARBA

20102SL kartuša 310 ml 12 ks biela

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KUSOV  

V KARTÓNE
FARBA

301211SL kartuša 310 ml 12 ks transparentná

301221SL kartuša 310 ml 12 ks biela

301231SL kartuša 310 ml 12 ks šedá

301241SL kartuša 310 ml 12 ks hnedá

301251SL kartuša 310 ml 12 ks čierna

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KUSOV  

V KARTÓNE
FARBA

30121SL kartuša 310 ml 12 ks transparentná

30122SL kartuša 310 ml 12 ks biela

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KUSOV 

V KARTÓNE
FARBA

30601SL kartuša 310 ml 12 ks transparentná

30602SL kartuša 310 ml 12 ks biela

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KUSOV  

V KARTÓNE
FARBA

30211SL kartuša 310 ml 12 ks transparentná

30212SL kartuša 310 ml 12 ks biela

30213SL kartuša 310 ml 12 ks šedá

30216SL kartuša 310 ml 12 ks bahama

Tlačové chyby sú vyhradené. Dodržujte pokyny uvedené v technickom liste výrobku.

Strešný tmel 
Jednozložkový tesniaci škárovací tmel na báze bitúmenu. Vy-
tvára trvalo pevný, plastický spoj. Na drobné opravy a lepenie 
živičných strešných krytín (šindľov) za studena, utesňovanie, 
oplechovanie. Núdzové opravy striech. Podtmelovanie hrebe-
ňových krytín.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KUSOV  

V KARTÓNE
FARBA

10205SL kartuša 310 ml 12 ks čierna

Butylénový tmel
Jednozložkový tesniaci škárovací tmel na báze polybutyléno-
vých živíc.
Na tmelenie a vyplňovanie škár v kameni, betóne, dreve a teh-
lovom murive. Na tmelenie škár s malým dilatačným pohybom, 
ktoré sú vystavené malému mechanickému namáhaniu.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KUSOV  

V KARTÓNE
FARBA

10102SL kartuša 310 ml 12 ks biela

10103SL kartuša 310 ml 12 ks šedá

Charakteristika
• Bez rozpúšťadiel
• Antikorózny– vhodný na oceľ, pozinkovaný plech a pod.
• Vysoká priľnavosť k drevu, sadrokartónu, murivu, betónu
• Veľmi ľahko sa nanáša, pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami

Charakteristika
• Bez rozpúšťadiel
• Vytvára hladký, napnutý povrch, plastický spoj
• Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami
• Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom v kombinácii savý – 

nesavý, vrátane PVC

Charakteristika
• Nízkomodulový, nepretierateľný, takmer bez zápachu
• Trvalo elastický, odolný vlhku, vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu
• Veľmi vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály a ich kombinácie

Charakteristika
• Rýchla priľnavosť, jednoduchá aplikácia
• Do interiéru i exteriéru, odolné prachu, vlhku 
• Vysoká priľnavosť k rôznym materiálom, v kombinácii savý alebo nesavý
• Po vytvrdnutí pretierateľné

Charakteristika
• Sklenárske práce, tmelenie / tesnenie škár v domácnosti
• Tmelenie lakovaných a glazovaných povrchov, skla, keramiky
• Tmelenie škár v budovách, oceľových konštrukciách v stavebníctve

Charakteristika
• Veľmi jednoduchá aplikácia
• Výborná odolnosť pri deformácii podkladu
• Trvale plastický i pri veľkých tepelných rozdieloch
• Vysoká priľnavosť k rôznym stavebným materiálom a to aj v kombinácii savý - nesavý
• Odolný UV žiareniu
• Núdzové opravy striech, odkvapov tzv. preplátovaním
• Tmelenie a tesnenie zakončovacích profilov, oplechovanie komínov, atík a pod.

Charakteristika
• Trvalo pružný, odolný voči vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu
• Vysoká priľnavosť na nesavé materiály a ich kombinácie
• Sklenárske práce, tmelenie / tesnenie škár v domácnosti
• Tmelenie lakovaných a glazovaných povrchov, skla, keramiky
• Tmelenie škár v budovách, oceľových konštrukciách v stavebníctve, 

priemysle a pod.



Pištoľová pena

Montážna pena

Zimná pena do -12 °C

Maxi 800 pištoľová pena

Zimná pištoľová pena do -12 °C

Jednozložková, špeciálna izolačná a konštrukčná pena na báze vlhkom vytvrdzujúceho polyuretánu, na použitie v stavebnom 
priemysle. Hnací plyn neobsahuje freóny.
Na presnú a úspornú aplikáciu pomocou aplikačnej pištole. Na montáž dverných  zárubní a okenných rámov, vyplňovanie dutín, 
montážnych priestorov medzi panelmi, murovanými priečkami, stropom a podlahou, prestupov elektrického vedenia.

Jednozložková, polotvrdá montážna a konštrukčná pena na báze vlhkom vytvrdzujúceho polyuretánu. Špeciálne vyvinutá na po- 
žiadavku maximálnej výťažnosti. Bez obsahu freónov. Na montáž dverných  zárubní a okenných rámov, vyplňovanie dutín. Výborná 
tepelná izolácia podstrešných  priestorov. Výborná priľnavosť k betónu, murivu, drevu, polystyrénu, PVC a pod.

Jednozložková, polotvrdá montážna a konštrukčná pena na báze polyuretánu vytvrdzujúceho reakciou kvapalnej zmesi so vzdu-
chom s rozšírenou možnosťou použitia pri nízkych teplotách pod 0 °C až do -12 °C! Kvalita peny pri teplotách až do +25 °C je 
nezmenená. Nižšia teplota má vplyv na dobu vytvrdnutia a výdatnosť. Hnací plyn neobsahuje freóny. Výborná priľnavosť na betón, 
omietku, murivo, drevo, polystyrén a pod.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KUSOV  

V KARTÓNE
FARBA

40220SLN pištoľová dóza 750 ml 12 ks žltá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KUSOV  

V KARTÓNE
FARBA

40223SL pištoľová dóza 800 ml 12 ks žltá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KUSOV  

V KARTÓNE
FARBA

40322SL trubičková dóza 500 ml 12 ks zelená

40323SL trubičková dóza 750 ml 12 ks zelená

40324SL pištoľová dóza 750 ml 12 ks zelená

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KUSOV  

V KARTÓNE
FARBA

40110SLN trubičková dóza 300 ml 12 ks zelená

40120SLN trubičková dóza 500 ml 12 ks zelená

40140SLN trubičková dóza 750 ml 12 ks zelená

Tlačové chyby sú vyhradené. Dodržujte pokyny uvedené v technickom liste výrobku. 

Jednozložková profesionálna, izolačná a konštrukčná pena na báze vlhkom vytvrdzujúceho polyuretánu, na použitie v stavebnom 
priemysle. Hnací plyn neobsahuje freóny. Špeciálne vyvinutá na požiadavku maximálnej výťažnosti. Na montáže otvorových výplní 
(okná, dvere, výklady). Izolácia prestupov, utesňovanie prechodiek a chráničiek v stenách a pod. Vypĺňanie dutín v rámových 
konštrukciách ako tepelná a zvuková izolácia.

Charakteristika
• Rýchlo vytvrdzujúca
• Tepelný rozsah použitia od -12 °C do +25 °C
• Výborná plniaca schopnosť, rovnomerná štruktúra
• Výborné tepelné a zvukové izolačné schopnosti
• Výborná priľnavosť k betónu, kameňu, omietke, murivu, drevu, plastom a pod.

Charakteristika
• Rýchlo vytvrdzujúca, rozmerovo stabilná
• Zvýšená priľnavosť na tvrdené PVC – okenné a dverné rámy, parapety
• Vysoká plniaca schopnosť, rovnomerná štruktúra, dobrá zvuková a tepelná izolácia
• Vysoká priľnavosť a lepivosť k podkladom ako: stena, betón, kameň, drevo, polystyrén, plasty a pod.

Charakteristika
• Rýchlo vytvrdzujúca, rozmerovo stabilná
• Zvýšená priľnavosť na tvrdené PVC – okenné a dverné rámy, parapety
• Vysoká plniaca schopnosť, rovnomerná štruktúra, dobrá zvuková a tepelná izolácia
• Vysoká priľnavosť a lepivosť k podkladom ako: murivo, betón, kameň, drevo, polystyrén, plasty a pod.
• Zvýšená výťažnosť

Charakteristika
• Výplne prechodov trubiek, utesňovanie prechodov v stenách
• Montáže okenných rámov a dverných zárubní, vyplňovanie dutín medzi priečkami, stropom a podlahou
• Rýchlo vytvrdzujúca
• Výborná plniaca schopnosť, rovnomerná štruktúra, dobrá zvuková a tepelná izolácia
• Výborná priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom – betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, plasty a pod.



Tlačové chyby sú vyhradené. Dodržujte pokyny uvedené v technickom liste výrobku. 

Lepidlo na tehly 
Jednozložkové, viacúčelové PUR lepidlo, špeciálne vyvinuté na lepenie a fixáciu obkladových a konštrukčných stavebných dosiek 
napr. Light-Board a podobných systémov, obkladových ľahčených panelov a izolačných materiálov z polystyrénu, tvrdých PUR 
dosiek, ale aj sadrokartónu, cementovláknitých dosiek a i. v systéme suchej výstavby. Ideálne na lepenie polystyrénu, polyuretánu 
a ľahčených materiálov - ľahčené betóny, pórobetóny (Ytong, Porfix, Siporex a i.), dutinové tehly, drevo a porézny kameň.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KUSOV  

V KARTÓNE
FARBA

40221SLC pištoľová dóza 750 ml 12 ks žltá

Pištoľová pena MEGA 66,  
Zimná pištoľová pena MEGA 66 
Výrobok na báze jednozložkovej polyuretánovej peny s modernou receptúrou umožňujúci získať až o 50% peny naviac, t.j. 66 litrov 
alebo cez 100 bežných metrov škáry o priereze 5cm².

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KUSOV  

V KARTÓNE
FARBA

40222SL pištoľová dóza 825 ml 12 ks žltá

40324SLM 
(zimná)

pištoľová dóza 825 ml 12 ks žltá

Nízkoexpanzná trubičková pena 
Nízkoexpanzná pištoľová pena 

Montážna a izolačná jednozložková polyuretánová pena. Špeciálne vyvinutá na požiadavku maximálnej výťažnosti pri nízkej rozťaž-
nosti a zvýšenej pevnosti s možnosťou použitia pri teplotách až do +35 °C. Na montáže okenných rámov a obložkových dverných 
zárubní, na zvukovú a tepelnú izoláciu, vypĺňanie prestupov a škár.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KUSOV  

V KARTÓNE
FARBA

40221SL pištoľová dóza 750 ml 12 ks žltá

40142SL trubičková dóza 750 ml 12 ks žltá

Charakteristika
• Nízkoexpanzná, rýchlo vytvrdzujúca, rozmerovo stabilná
• Vysoká pevnosť, dobrá zvuková a tepelná izolačná schopnosť
• Vysoká plniaca schopnosť, rovnomerná štruktúra, dobrá zvuková a tepelná izolácia
• Výborná priľnavosť na betón, omietku, murivo, kameň, drevo, polystyrén, nemäkčené PVC a pod.

Charakteristika
• Murované jadrá bytových domov, zvukové medzibytové priečky a pod.
• Stavby záhradnej architektúry - ploty, altánky ale i náročnejšie aplikácie
• Lepenie ľahkých konštrukcií z dutých tehál, betónových a pórobetónových tvaroviek
• Lepenie sadrokartónových a cementovláknitých dosiek
• Lepenie ľahkých izolačných materiálov na rôzne podklady

Charakteristika
• MEGA výťažnosť – 66 litrov z jednej dózy, t.j. o 50% peny viac
• Výdatnosť v bežných metroch až 100 m pri priereze škáry 5 cm²
• Vysoká plniaca schopnosť, rovnomerná štruktúra, dobrá zvuková a tepelná izolácia
• Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom - betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, plasty a pod.
• Vyplňovanie škár pri montáži okenných rámov  a dverných zárubní
• Protihluková izolácia v priečkach a inštalačných jadrách bytových domov
• Utesňovanie prestupov v stenách
• Nulová nutričná hodnota  pre hlodavce a hmyz

Na maximálne efektívnu montáž pri nízkych teplotách pod 0 °C až do -15 °C je k dispozícii zimný variant.

Čistič PUR peny 
Jednoduché čistenie pracovných pomôcok znečistených nevytvrdnutou polyuretánovou penou. Zmes rozpúšťadiel a hnacieho 
média. Hnací plyn neobsahuje freóny.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KUSOV  

V KARTÓNE
FARBA

40410SL dóza 500 ml 12 ks transparentná

Charakteristika
• Rýchlo rozpúšťajúci
• Nezanecháva lepivý film
• Odstraňovanie zvyškov nevytvrdnutej polyuretánovej peny
• Čistenie ventilov a aplikačných častí NBS pištolí od polyuretánovej peny
• Multifunkčný – s aplikátorom na odstraňovanie zvyškov PU peny zo znečistených materiálov



Tlačové chyby sú vyhradené. Dodržujte pokyny uvedené v technickom liste výrobku.

Chemická kotva POLYESTER
Dvojzložkový chemický kotviaci systém na báze polyesterových živíc na veľmi rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou, vytvrdzujúci 
chemickým procesom, obsahuje styrén.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KUSOV  

V KARTÓNE
FARBA

74015SL kartuša 300 ml 12 ks šedá

Charakteristika
• Ihneď použiteľný, ľahko aplikovateľný
• Skrátený čas vytvrdnutia – krátka doba tuhnutia
• Vysoká pevnosť kotvených materiálov bez rozperných tlakov
• Chemické kotvenie oceľových tyčí, pätiek zábradlí a skrutiek
• Kotvenie do podkladov z betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehál a pod.
• Kotvenie mechanického upevňovania výkladov, garážových brán, výkladných skríň a pod.
• Na závitové tyče  M8 až M24

Chemická kotva VINYLESTER SF
Dvojzložkový chemický kotviaci systém živíc na veľmi rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou, vytvrdzujúci chemickým procesom, 
bez styrénu.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KUSOV  

V KARTÓNE
FARBA

74016SL kartuša 280 ml 12 ks šedá

Charakteristika
• Ihneď použiteľný, ľahko aplikovateľný
• Skrátený čas vytvrdnutia – krátka doba tuhnutia
• Vysoká pevnosť kotvených materiálov bez rozperných tlakov
• Bez zápachu
• Chemické kotvenie oceľových tyčí, pätiek zábradlí a skrutiek
• Kotvenie do podkladov z betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehál a pod.
• Kotvenie mechanického upevňovania výkladov, garážových brán, výkladných skríň a pod.
• Na závitové tyče  M8 až M24

Chemická kotva POLYESTER SF
Dvojzložkový chemický kotviaci systém na báze polyesterových živíc na veľmi rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou, vytvrdzujúci 
chemickým procesom, bez styrénu.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KUSOV  

V KARTÓNE
FARBA

74014SL kartuša 300 ml 12 ks šedá

Charakteristika
• Ihneď použiteľný, ľahko aplikovateľný
• Skrátený čas vytvrdnutia – krátka doba tuhnutia
• Vysoká pevnosť kotvených materiálov bez rozperných tlakov
• Bez zápachu
• Chemické kotvenie oceľových tyčí, pätiek zábradlí a skrutiek
• Kotvenie do podkladov z betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehál a pod.
• Kotvenie mechanického upevňovania výkladov, garážových brán, výkladných skríň a pod.
• Na závitové tyče  M8 až M24

PU lepidlo na polystyrén
Jednozložkové nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo, špeciálne vyvinuté na požiadavku lepenia ľahkých izolačných materiálov 
a dekoratívnych prvkov z polystyrénu na zvislé konštrukcie. Výborné pri tvorbe tepelného štítu. Výborná priľnavosť na betón, 
omietku, murivo, polystyrén. 

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH
POČET KUSOV  

V KARTÓNE
FARBA

40221TS pištoľová dóza 750 ml 12 ks žltá

Charakteristika
• Rýchlo vytvrdzujúce, rozmerovo stabilné
• Rovnomerná štruktúra, výborná zvuková a tepelná izolácia
• Výborná priľnavosť na betón, omietku, murivo, drevo, OSB dosky, polystyrén, nemäkčené PVC, vrátane modifikovaných asfaltových pásov a pod.
• Lepenie ľahkých izolačných materiálov a dekoratívnych prvkov z polystyrénu
• Lepenie EPS a soklového XPS
• Vysoko efektívne lepenie a montáž izolačných materiálov



Tlačové chyby sú vyhradené. Dodržujte pokyny uvedené v technickom liste výrobku.

Penetrácia S2802A
Penetrácia na báze vodnej disperzie styrénakrylátového kopolyméru riediteľná s vodou. Po vyzretí vytvára transpa-
rentný, vodou nerozpustný film.

OBJ. 
ČÍSLO

OBAL OBSAH
POČET KUSOV  

NA PALETE
FARBA

CH02022SL fľaša 1 kg 480 ks mliečne biela

CH02024SL kanister 5 kg 96 ks mliečne biela

Lepidlo na obklady a dlažbu C2T
Tenkovrstvové lepidlo na báze cementu určené na lepenie keramických obkladov a dlažby z prírodného i umelého 
kameňa, dosiek nekonštantnej hrúbky, na položenie jemnozrnnej keramiky a veľkoformátových dosiek na omietku, 
betón, pórobetón a neomietnuté  murivo. Taktiež sa používa na lepenie dlažby na betónové zálievky s podlahovým 
vykurovaním, na tekuté hydroizolačné nátery a pod. 

OBJ.  
ČÍSLO

OBAL OBSAH
POČET KUSOV  

NA PALETE
FARBA

57104SL vrece 20 kg 54 ks šedá
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Charakteristika
• Odolné vode a mrazu, na vnútorné i vonkajšie použitie
• S vysokou priľnavosťou, so zníženým sklzom
• Vysoká pevnosť v ťahu i tlaku
• Vyhovuje európskej norme EN 12004: 2007+A1:2012 pre typ C2T

Charakteristika
• Zjednocuje nasiakavosť podkladu a zvyšuje priľnavosť nasledujúcich vrstiev
• Penetračné nátery stavebných prvkov vrátane sadrokartónu, omietok, nekonštrukčného betónu, tehlového muriva, krytiny zo škridiel 

alebo eternitu a ďalších savých podkladov
• Pod stavebné lepidlá na obklady a dlažbu, opravné stierky na betón, samonivelačné hmoty, tehlové murivo, vápenno-cementové 

interiérové i exteriérové omietky 
• Následné technologické vrstvy (malta, lepidlo, betón, stierka,  náter atď.) sa nanášajú po zaschnutí penetračného náteru
• Možné riediť vodou, pomer riedenia závisí od nasiakavosti podkladu

Den Braven SK s.r.o. 
Polianky 17, 844 31 Bratislava 
Poštový kontakt-prevádzka: 
Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur 
tel: 02 / 44 97 10 10, fax: 02 / 44 97 15 40, info@denbraven.sk 
www.denbraven.sk 
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