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Maxi trubičková nízko-
expanzní pěna 
Pro vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní, izolace potrub-
ních systémů a k utěsňování průchodů ve stěnách. Výplně dřevěných obkladů stěn, 
izolace a zateplování střešních konstrukcí. Pro zakladni textizolaci koupelnových 
van, vaniček sprchových koutů, potrubních systémů a dutin. Utěsňování průchodek 
a chrániček ve stěnách apod. Jednosložková polyuretanová pěna s nízkou druhot-
nou expanzí. Extra nízká hustota finálního výrobku je dosažena pomocí speciálního 
adaptéru s tryskou na konci. Vysoká výtěžnost a malá expanze ji předurčují pro 
použití na místa, kde jsou vyloučeny rozpínací tlaky, např. obložkové zárubně. Pohl-
cuje vibrace a zvyšuje neprůzvučnost. Rovněž v provedení zimní varianty pro práci 
při teplotách pod 0°C.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

40122GD trubičková dóza 500 ml žlutá
40142GD trubičková dóza 825 ml žlutá

40322RZM trubičková dóza (zimní) 500 ml žlutá
40323RZM trubičková dóza (zimní) 825 ml žlutá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

40110RL trubičková dóza 300 ml zelená
40120RL trubičková dóza 500 ml zelená
40140RL trubičková dóza 750 ml zelená
40322RL trubičková dóza (zimní) 500 ml zelená
40323RL trubičková dóza (zimní) 750 ml zelená

Montážní pěna 
Pro montáže dveřních zárubní a okenních rámů, vyplňování dutin, montážních pro-
storů mezi panely, zděnými příčkami, stropem a podlahou. Výborná tepelná izolace 
půdních prostor nebo koupelnových van. Vhodná i pro zvukové izolace. Dodává se 
i ve speciálních úpravách jako Zimní pěna s možností aplikace až do –15°C, dále 
jako Studnařská pěna pro styk s pitnou vodou. Při požadavku na odolnost vůči 
splaškové vodě žádejte Kanalizační pěnu. Rovněž v provedení zimní varianty pro 
práci při teplotách pod 0°C.

Rychlomontážní pěna 
(2K pěna)
Pro rychlé kotvení velkých těžkých rámů, např. výloh. Vynikající také při montáži 
obložkových zárubní, díky rychlosti tuhnutí je mimořádně efektivní. Vytvrzuje che-
mickou reakcí dvou komponentů – plechovku pěny je nutné nejpozději do 8 minut 
vypěnit! Řezatelná je již po cca 20 minutách od aplikace. Má pravidelnou strukturu 
bez defektů a děr.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

40310RL trubičková dóza 400 ml modrá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

40221MG pistolová dóza 870 ml žlutá
40325MZ pistolová dóza (zimní) 870 ml žlutá

Pistolová pěna MEGA 70
Zimní pěna MEGA 70
Profesionální, jednosložková montážní a konstrukční polyuretanová pěna, speciálně 
vyvinutá pro požadavek maximální výtěžnosti s možností použití při teplotách až do 
+35°C. Výsledná pěna má výbornou strukturu i při +1°C. Při požadavku pracovat 
při teplotách pod 0°C až do -12°C je nutné použít zimní variantu. PUR pěna má 
výbornou přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren, neměkčené PVC 
apod. Po vytvrzení je objemově stálá a přetíratelná běžnými nátěrovými hmotami. 
Nulová nutriční hodnota - odolná plísním a roztočům. Ideální pro montáže otvoro-
vých výplní (okna, výklady, dveře, vrata). Izolace prostupů, utěsňování průchodek 
a chrániček ve stěnách apod. Vyplňování dutin v rámových konstrukcích, jako te-
pelná a zvuková izolace. Rovněž v provedení zimní varianty pro práci při teplotách 
pod 0°C.

05.03 
05.04

05.20

05.10 
05.13

05.25 
05.26
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Nízkoexpanzní pěna
Nízkoexpanzní pěna Winter

Thermo Kleber, Winter, 
Wood, Roof 

Multi Kleber pistolová 
Multi Kleber trubičková

Čistič PUR pěny
Odstraňovač vytvrzené PUR pěny

Pro speciální montáže, kde je nutná minimální expanze a vyšší hustota vytvrzující 
pěny (obložkové zárubně, parapetní desky, schodišťové podstupnice, prahy apod.). 
K výplni dřevěných obkladů stěn, k izolaci a zateplování střešních konstrukcí. Je 
vhodná i pro běžné vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní 
nebo pro izolaci koupelnových van, vaniček sprchových koutů. Rovněž v provedení 
zimní varianty pro práci při teplotách pod 0°C.

Jednosložkové polyuretanové lepidlo, vyvinuté pro lepení lehkých izolačních materiálů, především poly-
styrenu EPS. Vyniká flexibilitou, dokonalou fixací a rozměrovou stabilitou. Z jedné dózy lze přilepit až 14 
ks polystyrenových desek, přičemž broušení a kotvení je možné provádět již po 2 hodinách od nalepení. 
Výborná přilnavost na cihly, beton, omítky, kámen, EPS a XPS. Lepíte-li EPS nebo XPS na dřevo, OSB 
desky a další, použijte Thermo Kleber WOOD. Výrobek Thermo Kleber ROOF je pak určen pro lepení izo-

lantů na asfaltové izolace střech a soklů. Při nízkých a záporných teplotách použijte 
Thermo Kleber WINTER.

Jednokomponentní, víceúčelové PUR lepidlo, speciálně vyvinuto pro lepení a fixaci 
obkladových a konstrukčních stavebních desek např. Light-Board a podobných 
systémů, obkladových lehčených panelů a izolačních materiálů z polystyrenu, 
tvrdých PUR desek, ale i sádrokartonu, cementovláknitých desek aj. v systému 
suché výstavby. Ideální pro zděná jádra bytových domů, zvukové mezibytové příčky 
aj.  Lepení expandovaného i extrudovaného polystyrenu, polyuretanu a lehčených 
zdicích materiálů - lehčené betony, pórobetony (Ytong, Porfix, Siporex aj.), duti-
nové cihly, dřevo a porézní kámen. Rovněž v provedení zimní varianty pro práci 
při teplotách pod 0°C.

Čistič PUR pěny slouží k snadnému čistění pracovních pomůcek potřísněných ne-
vytvrzenou polyuretanovou pěnou. Čistění ventilů a aplikačních částí NBS pistolí 
na polyuretanovou pěnu. Dóza je vybavena rozprašovačem, ale lze ji i našroubovat 
na aplikační pistoli.
Odstraňovač vytvrzené PUR pěny je určen pro odstranění zbytků vytvrzené PUR 
pěny z hliníkových povrchů, PVC a potahovaného PVC. Uzávěr je opatřen aplikač-
ním štětečkem. Před aplikací je vhodné odstranit mechanicky co možná nejvíce 
PUR pěny z povrchu seříznutím, a teprve pak aplikovat Odstraňovač.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

40222BD pistolová dóza 750 ml zelená
40324BD pistolová dóza (zimní) 750 ml zelená

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

40221TH pistolová dóza 750 ml žlutá
40140TH trubičková dóza 750 ml žlutá
40350TH pistolová dóza (Winter) 750 ml žllutá
40221WT pistolová dóza (Wood) 750 ml žlutá
40221RF pistolová dóza (Roof) 750 ml žlutá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

40220MK pistolová dóza 750 ml žlutá
40140MK trubičková dóza 825 ml žlutá
40324MK pistolová dóza (zimní) 750 ml žlutá
403233MK trubičková dóza (zimní) 825 ml žlutá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

40408RL dóza (Čistič) 150 ml čirá
40410RL dóza (Čistič) 500 ml čirá
40410BD dóza (Odstraňovač) 100 ml -

05.19, 05.19d
05.19b, 05.19c

05.22, 
05.22W

05.30 
05.32
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Studnařská pěna
Zimní studnařská pěna do -15°C
Pro montáže a těsnění betonových studničních skruží, těsnění rozvodných, reviz-
ních a kontrolních šachet. Vykazuje silnou přilnavost k betonu a ostatním stavebním 
materiálům. Výrobek splňuje požadavky dle § 3 odst. 2 Vyhlášky Ministerstva zdra-
votnictví č. 409/2005 Sb. Kladené na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou. 
Na tento výrobek byl autorizovanou osobou vystaven ATEST. Upravená receptura 
v zimním provedení umožňuje provádět tyto montáže i při teplotách hluboko pod 
bodem mrazu až do -15°C.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

40120STUD trubičková dóza 500 ml zelená
40140STUD trubičková dóza 750 ml zelená
40220STUD pistolová dóza 750 ml zelená
40323STUD trubičková dóza (zimní) 750 ml zelená

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

40140KAN trubičková dóza 750 ml zelená
40220KAN pistolová dóza 750 ml zelená
40323KAN trubičková dóza (zimní) 750 ml zelená

Kanalizační pěna
Zimní kanalizační pěna do -15°C
Pro montáže a těsnění kanalizačních sběračů, těsnění průlezových a odpadních 
šachet. Vykazuje silnou přilnavost k betonu a ostatním stavebním materiálům. 
Dlouhodobě odolná splaškové vodě a beze změn v tucích, detergentech, topných 
olejích a bezolovnatém benzínu nevykazuje žádné nežádoucí změny mechanických 
vlastností. Upravená receptura v zimním provedení umožňuje provádět tyto montáže 
i při teplotách hluboko pod bodem mrazu až do -15°C.

Těsnicí 3D hmota
Těsnicí 3D hmota je velice žádána alternativa za časově náročné těsnící páskové 
systémy. Umožňuje využití moderních poznatků ve vývoji polyuretanových pěn 
a znalosti související s požadavky na výstavbu. Jde o špičkový výrobek s moderní 
recepturou, který je vhodnou alternativou Těsnícího a izolačního systému Den Bra-
ven 3D. Těsnicí 3D hmota výborně izoluje zvukově i tepelně a umožňuje celoroční 
aplikaci až do -10°C a zároveň nabízí extrémní pružnost.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

40301RL pistolová dóza 750 ml bílá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

S3132 blistr 3 + 2 ks transparentní
S3132M blistr (pro NPX) 3 ks červená

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

N104 pistole Ultra NBS-9058 EKO standard červená rukojeť
N109 pistole Profi NBS-9059 profi černá rukojeť
N1062 pistole PLAST - kov standard černá rukojeť

N1064 Pistol M300 plast - kov standard černá rukojeť

N1065 Pistol M400 PTFE profi černočervená

Aplikační pistole na PUR pěny, Náhradní 
aplikační trubičky pro PUR a NXP pěny
Aplikační pistole jsou určeny pro aplikaci PUR pěny z pistolových dóz. Pomocí regu-
lačního šroubu lze nastavit požadovanou šířku vypěněné pěny – úsporné a efektivní. 

Náhradní aplikační trubičky jsou určeny pro opakované použití trubičkových pěn.
Při zatvrdnutí pěny v aplikační trubičce ji lehce nahradíte novou – náhradní.

05.90 
05.91

05.92 
05.93

05.23

07.02

N104

N1062

N109

N1064

N1065

NOVINKA



AKRYLOVÝ

TMEL

TOP produkt

Tmelení sádrokartonu

Podtmelování parapetů

Přetíratelný

Trvale pružný

Vytváří při schnutí požadovaný
fabionek
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Akrylový tmel

Akrylový štukový tmel 

Univerzální silikon 

Sanitární silikon NANO TECH

Pro tmelení spár mezi rámy oken, dveří a zdivem, rohových spár sádrokartonových 
konstrukcí, dělících příček, dřevotřískových desek a dřevěných výztuh apod. Tmel 
je po vyzrání přetíratelný. Během zrání se tmel lehce propadá a vytváří typický fa-
bion. V dilatačních spárách umí pohltit až 12,5% pohybu. V interiérech pro opravy 
trhlin a prasklin v omítce, zdivu, dřevu, betonu. Tmelení okenních parapetů, pod-
hledových kazet, spár mezi schodištěm a zdivem. Podtmelování a těsnění vzducho-
techniky, rour, kolen či přechodů.

Pro tmelení prasklin a spár v interiéru, speciálně pro materiály, které jsou upraveny 
štukovou vrstvou. Pro štukové omítky, pohledový beton, polystyren podhledových 
kazet a spár mezi schodištěm a zdivem atd. Tmelení spár mezi rámy oken, dveří 
a zdivem s požadavkem štukového efektu. Obsahuje bílý křemičitý písek.

Pro využití v domácnosti. Utěsňuje spáry ve stavebních konstrukcích. Vysoká při-
lnavost na smalt, keramické dlaždice a povrchově upravené kovy. Není vhodný pro 
použití na PE, PP, teflon, beton, mramor, hliník, měděný a pozinkovaný plech, olovo, 
ocel s galvanickým povrchem a živičné podklady.

Pro spárování obkladů, sanitární keramiky, smaltovaných koupelnových van apod. 
Vysoká přilnavost na sklo, smalt a dlaždice. Výborná odolnost v sanitárním prostře-
dí.. Pro spárování akrylátových vaniček je nutné používat Sanitární neutrální silikon.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

20101RL kartuše (Transparent) 310 ml transparentní
20102RL kartuše 310 ml bílá
20103RL kartuše 310 ml šedá
20104RL kartuše 310 ml hnědá
20105RL kartuše 310 ml černá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

20702RL kartuše 310 ml bílá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

30121RL kartuše 310 ml transparentní
30122RL kartuše 310 ml bílá
30128RL kartuše 310 ml světle šedá–manhattan
30123RL kartuše 310 ml šedá
30126RL kartuše 310 ml bahama
30124RL kartuše 310 ml hnědá
30125RL kartuše 310 ml černá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

30211RL kartuše 310 ml transparentní
30212RL kartuše 310 ml bílá
30218RL kartuše 310 ml světle šedá – manhattan 
30213RL kartuše 310 ml šedá
30217RL kartuše 310 ml stříbřitě šedá 
30216RL kartuše 310 ml bahama
30214RL kartuše 310 ml hnědá
30215RL kartuše 310 ml černá

03.10 
03.11b

03.17

04.52

04.51

NOVINKA



8

TMELY A SILIKONY 
TM

EL
Y 

A
 S

IL
IK

O
N

Y

Sanitární silikon s vůní 
Parfémovaný silikon, který potlačuje nepříjemný acetátový projev silikonu při apli-
kaci a bezprostředně po ní. Příjemná vůně postupně odeznívá v čase. Silikon je 
trvale elastický, barevně stálý, s dlouhou životností v sanitárním prostředí. Vytváří 
vysoce trvanlivý, vodotěsný, mrazuvzdorný spoj odolný vůči povětrnosti a UV zá-
ření. Určen k tmelení obkladů a spár sprchových koutů, bílé sanitární keramiky – 
WC mísy, vany, umyvadla, bidety. Ideální do prostředí - bazénů, sprch, umýváren, 
toalet, kuchyní, prádelen, sušáren i laboratoří.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

30212SD kartuše 310 ml bílá s vůní soft
302121SD kartuše 310 ml bílá s vůní floral

Sanitární neutrální silikon 
OXIM

Neutrální silikon OXIM

Parketový tmel

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

306020RL kartuše 310 ml transparentní
306021RL kartuše 310 ml bílá
306026RL kartuše 310 ml bahama

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

30601RL kartuše 310 ml transparentní
30602RL kartuše 310 ml bílá
30603RL kartuše 310 ml šedá
30604RL kartuše 310 ml hnědá
30605RL kartuše 310 ml černá
30631BD salám 600 ml transparentní

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

20106RL kartuše 310 ml javor (RAL1001 beige) 

20107RL kartuše 310 ml tmavý dub (RAL 1011beige mavrone)

20108RL kartuše 310 ml smrk (RAL1002 giallo sabbia)

201101RL kartuše 310 ml třešeň (RAL8199) 

201102RL kartuše 310 ml teak/mahagon (RAL8012) 

201103RL kartuše 310 ml buk (RAL1123)

201104RL kartuše 310 ml dub

201106RL kartuše 310 ml  buk střední

Pro tmelení nerezových částí bazénů, dřezů, akrylátových van, keramických umy-
vadel, obkladů a spár v sanitárním prostředí, jako jsou koupelny, kuchyně, WC, 
prádelny apod. K těsnění chladírenských boxů a ve zdravotnictví. Vysoká přilnavost 
ke stavebním materiálům jako ocel, zdivo, glazované povrchy, plasty, polykarboná-
ty, akryláty apod. - nezpůsobuje oxidaci kovů.

Pro těsnění a lepení zasklívacích systémů do dřevěných okenních rámů s povrcho-
vou úpravou provedenou syntetickými a polyuretanovými laky. Silná přilnavost ke 
sklu, hliníku, nerezové oceli, pozinku a ostatním stavebním materiálům – nezpůso-
buje oxidaci kovů. Tmelení spár umyvadel, dřezů, akrylátových van, chladírenských 
boxů. Těsnění vzduchotechniky, rour, kolen či přechodů.

Pro interiéry. Tmelení veškerých dřevěných a lamino podlah, spár podlahových lišt mezi 
zdivem a schodištěm. Vyniká silnou přilnavostí, přetíratelností, zabraňuje vnikání vody a 
prachu do spár. 

01/2014

04.58

04.99

04.71

03.08
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Střešní bitumenový tmel 
Pro drobné opravy a lepení živičných střešních krytin (šindelů) za studena, utěsňo-
vání zakončovacích plechů, oplechování komínů, atik. Dotmelování parapetových 
a štítových krytin, průchodů okapových svodů a přechodů střech. Nouzové opravy 
střech, okapů, tzv. přeplátováním. Podtmelování hřebenových krytin.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

10205RL kartuše 310 ml černá
10215BD salám 550 ml černá

Stavbařský butylenový tmel 
Pro tmelení a vyplňování spár v kameni, betonu, dřevu a cihelném zdivu. Spárování 
a dotmelování klempířských lemů okolo komínů, atik apod. Ke tmelení spár s ma-
lým dilatačním pohybem, které jsou vystaveny malému mechanickému namáhání.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

10102RL kartuše 310 ml bílá
10103RL kartuše 310 ml šedá
10104RL kartuše 310 ml hnědá
10105RL kartuše 310 ml černá
10114BD salám 600 ml bílá
10115BD salám 600 ml šedá

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DEN BRAVEN

Výpočet spotřeby tmelu
Níže uvedený technický popis se zabývá praktickou ukázkou výpočtu spotřeby tmelu při
tmelení a poukazuje na základní pravidla správného tmelení, které jsou rozhodující pro
správnou funkčnost tmelové spáry, její životnost a dokonalý vzhled.
Výpočet spotřeby materiálu
Přesný kvalifikovaný odhad počtu kusů kartuší nebo salámů šetří čas a peníze. Nedochází
k časovým prostojům, např. když chybí materiál nebo k opačné situaci, kdy si kladem
obligátní otázku: „Co s přebytečnými kartušemi?“.
K výpočtu je nutné znát především:
- Délku tmelené spáry v metrech
- Šířku tmelené spáry v milimetrech
- Hloubku tmelené spáry v milimetrech
- Objem kartuše nebo salámu v mililitrech

Délka =
objem [ml]

(šířka spáry [mm] x hloubka spáry [mm])
310 ml

(5 mm x 5 mm)
= 12,4 m=

Vzorec č.1 - kolik metrů z balení, tedy vydatnost

Komentář: Z jedné kartuše o objemu 310 ml lze vytlačit 12,4 metrů „tmelové housenky“ při šířce spáry 5 mm
a hloubky 5 mm. Jedná se však o teoretickou hodnotu. V praxi odečtěte od výsledku cca 10 – 15 %.

Komentář: Na např. 10 metrů spáry je zapotřebí 1ks kartuše. Šířka spáry je 5 mm, hloubka 5 mm. Použité balení
je jedna 310 ml kartuše. Jedná se však o teoretickou hodnotu. V praxi je potřeba k výsledku připočítat cca 10 %.

Vzorec č.2 - kolik ks balení na X metrů spáry

Kusy balení =
požadované

metry [m] objem [ml]
(šířka spáry [mm] x hloubka spáry [mm])

=x 10 m
5 mm x 5 mm

310 ml
= 0,8 ksx

02.20

02.04



TOP produkt

Okamžitá přilnavost k podkladu

Lepení bez fixace spoje

Rychle vytvrzuje, bez zápachu

Odolný vodě a povětrnosti

Odolný slané vodě, chlóru, černání,
čisticím prostředkům

VYZK Š JTE S LUOU E Í

MAMUTA

Mamut glue (High tack)
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MAMUT GLUE 
(High tack)
Pro mimořádně odolné lepené spoje již s maximální počáteční pevností. Přilepí i 
těžké předměty mamutí silou k podkladu, bez nutné fixace lepeného spoje. Pevnost 
v tahu po vytvrzení až 22 kg/cm2. Nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty. Jedná se o spe-
ciální modifikaci MS polymerů, vytvářející po vytvrzení přetíratelný vysokopevnost-
ní a elastický spoj. Není agresívní k podkladům, je ideální pro lepení zrcadel.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

35003TU tuba v blistru 25 ml bílá
51910BD kartuše 290 ml bílá
51911BD kartuše 290 ml černá
51912BD salám 600 ml bílá

MAMUT GLUE CRYSTAL 

MAMUT GLUE TOTAL 

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

51930BD kartuše 290 ml transparentní

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

51920BD kartuše 290 ml bílá

Pro všechna transparentní lepení při údržbě, opravách, výstavbě a montážích 
v domácnosti i na zahradě. Lepení zasklívacích systémů, vodotěsných spojů, díly 
automobilů, přívěsů, autobusů, karavanů, osobních vagónů, klempířských prvků, 
prvků fasád apod. Na beton, kámen, zdivo, dřevo, kovy, sklo a vybrané typy plastů. 
Lepení mnoha stavebních materiálů, jako je nerez, ocel, hliník, eloxovaný hliník, 
zinek, různé slitiny, PU, PVC, PC, EPS, XPS, PUR, sklo, zrcadlo, smalt, keramika aj.

Univerzální lepidlo pro vodotěsné spoje ve stavebnictví a průmyslu, na údržbu, 
renovaci, opravy, výstavbu, instalace a montáž. Lepení parapetů, prahů, schodišťo-
vých stupňů, klempířských prvků, prvků fasád, nábytku. Lepení konstrukčních dílů 
automobilů, přívěsů, autobusů, karavanů, osobních vagónů, lodí, fasád, nábytku. 
Všestranné lepidlo pro spojování mnoha stavebních materiálů, jako je nerez, ocel, 
hliník, eloxovaný hliník, zinek, různé slitiny, PU, ABS, PVC, PMMA, PC, EPS, XPS, 
PUR, polyester, sklo, zrcadlo, beton, přírodní kámen, zdivo, dřevo, sádra, smalt 
a keramika.

04.40

04.38

04.39

MS UNIFIX
MS UNIFIX CLEAR
MS UNIFIX METAL
Výrobek typu „All-in-One“ s protiplísňovými fungicidy na bázi MS polymerů, urče-
ný pro těsnění a lepení stavebních a konstrukčních spár. Ve stavebním a strojíren-
ském průmyslu nebo v domácnosti či na zahradě, pro tmelení vodotěsných spojů 
konstrukčních dílů automobilů, autobusů, karavanů, spár kontejnerů, osobních 
vagónů, vrchní těsnění zasklívacích systémů. Těsnění přechodů a různých styků s 
nerezovou ocelí, hliníkem, mědi, olovem, sklem, stěnovými obklady a keramickými 
dlaždicemi, smaltem, zrcadly, dřevem, zdivem a sádrokartonem.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

52011BD kartuše (Clear) 290 ml transparentní
52012BD kartuše 290 ml bílá
52013BD kartuše 290 ml šedá
52015BD kartuše 290 ml černá
520151BP kartuše (Metal) 290 ml metalická

04.41
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Bond Flex PU 40 FC 
polyuretan 
Bond Flex CRYSTAL polyuretan

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

31421BD kartuše 300 ml bílá
31422BD kartuše 300 ml šedá
31418BD kartuše (Crystal) 300 ml transparetní

Jedinečné řešení pro stavbu a domácnost v interiéru i exteriéru. Výborně lepí a těsní 
veškeré spoje. Výborná přilnavost na beton, přírodní kámen, zdivo, dřevo, sklo a 
kovy. Uplatní se mezi zedníky, klempíři, pokrývači, mechaniky, elektromontéry i 
zámečníky. Vysoce trvanlivý, vodotěsný a mrazuvzdorný. Jedinečné transparentní 
provedení Bond Flex CRYSTAL pro průhledné spoje v konstrukcích.

04.22
04.24

03.11bAkrylový tmel Transparent
Nabízíme v jedinečném transparentním provedení při požadavku na průhledné spoje 
v konstrukcích. Pro tmelení spár mezi rámy oken, dveří a zdivem, rohových spár 
sádrokartonových konstrukcí, dělících příček, dřevotřískových desek a podhledo-
vých stropních kazet. Tmel je po vyzrání přetíratelný. Během zrání se tmel lehce 
propadá a vytváří typický fabion. Je antikorozivní (vhodný na ocel, pozink. plech), 
bez rozpouštědel.

OBJEDNACÍ 
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA

20101RL kartuše 310 ml 
 transparentní,  

před vytvrzením bílá

NOVINKA

NOVINKA

OBJEDNACÍ 
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA

30211PM kartuše 310 ml transparentní

30212PM kartuše 310 ml bílá

04.51Sanitární silikon PREMIUM
Prémiová kvalita sanitárního silikonu určeného do prostředí s požadavkem vysoké 
ochrany a dlouhodobé odolnosti silikonu v sanitárním prostředí. Vylepšená recep-
tura zvyšuje přídržnost k nesavým podkladům a zaručuje vyšší teplenou odolnost 
od -50°C do +180°C. Vhodný na podklady ze skla, porcelánu, kovu, epoxidových a 
polyesterových desek, PVC, nerezové oceli, eloxovaného hliníku a lakovaného dřeva 
v prostorách jako jsou: kuchyně, koupelny, sprchy a umývárny, sušárny, mrazicí 
boxy, laboratoře včetně odpadů, dřezů, litinových koupelnových van, nádrží, sani-
tární keramiky, obkladů a dalších.

04.20
04.21

PU 15 LM Polyuret. tmel
PU 50 FC Polyuret. tmel

Pro lepení a tmelení ve stavebnictví i průmyslu. Spoje mezi dřevěnými, kovovými 
konstrukcemi nebo PVC rámy a zdivem. Tmelení: dilatačních spár v exteriérech 
budov v betonu, kamenných soklů, parapetů, schodišť, k tmelení spár mezi dřevem, 
betonem, zdivem, kovy, plasty ve stavebnictví i průmyslu. Tmelení spár obvodové-
ho pláště při výrobě průmyslových a obytných kontejnerů a autonástaveb. Vysoce 
zatížené těžké konstrukce např. průmyslové podlahy aj. doporučujeme tmelit po-
mocí PU 50 FC.

OBJEDNACÍ 
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA

31402BD PU 15 LM - kartuše 300 ml bílá

31302BD PU 50 FC - kartuše 300 ml bílá

31303BD PU 50 FC - kartuše 300 ml šedá

31304BD PU 50 FC - kartuše 300 ml hnědá

31305BD PU 50 FC - kartuše 300 ml černá



BOND

FLEX

TOP produkt

Extrémní lepicí síla

Trvanlivý, bez deformace

Vodotěsný a mrazuvzdorný

Odolný vůči UV záření a povětrnosti

Trvale pružná hmota

Snadná aplikace, praktické použití

Lepení většiny stavebních materiálů



POWER

KLEBER

TOP produkt

Odolává vodě,

třída D4 dle EN 204

Skvělá lepivost

a pevnost spoje

Po vytvrzení lze brousit a přetírat

Odolné běžným chemickým

prostředkům

Není agresivní k podkladu
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POWER KLEBER 
(PU lepidlo D4) 
Pro lepení dřeva, skla, kovu, plastu, keramiky, umělého a přírodního kamene, beto-
nu, sádrokartonu, koberců (plsť, textil apod.) Tlumí hluk a vibrace, lehce napěňuje 
a vyplňuje nerovnosti. Není agresivní k podkladu, odolává běžným chemikáliím 
a povětrnostním vlivům. Rovněž je vhodné k lepení konstrukčních vodotěsných 
spojů v interiéru a exteriéru (altány, ploty, obložení, čluny, podlahy aj.). Lepení 
lakovaných a nesavých povrchů. K fixaci polic, desek, schodnic nebo parapetů. 
Nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

35004TU tuba v blistru 23 ml krémová
00432RL kartuše 300 ml béžová

Hřebíky a šrouby v tubě 

Montážní neoprénové lepidlo 

Rychlé konstrukční 
PU lepidlo 

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

50508RL kartuše 310 ml béžová

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

50308RL kartuše 310 ml béžová

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

50911RL kartuše 300 ml transparentní

Pro lepení dřevěných prahů, límců obložkových dveřních zárubní, lepení obvodo-
vých lišt plovoucích podlah, profilových materiálů a desek. Konečná pevnost spoje 
v tahu 15 kg/cm2. Lepidlo se nanáší na jednu stranu lepených materiálů rovnoměr-
ně v pruzích, které se přitisknou k sobě. Při lepení polystyrenu se nanáší v tenkých 
pruzích a nechá se cca 5-10 minut odvětrat. Poté se přiloží lepené díly k sobě.

Pro lepení rovného i profilovaného tvrzeného PVC, dveřních prahů, zárubní, oken-
ních parapetů. Lepení přírodního kamene, obkladů, dřevovláknitých a dřevotřísko-
vých desek na beton i omítku. Materiály se lepí tzv. Transfer metodou. Pevnost 
spoje po 24 hodinách již 24 kg/cm2.

Pro lepení veškerých dřevěných konstrukcí, sendvičových hranolů a trámů, rámů 
oken a dveří, lepení veškerých dřevěných konstrukcí a staveb nebo pro použití 
v  nábytkářském průmyslu s požadavkem vysoké pevnosti spoje za krátký čas. S le-
peným spojem lze manipulovat (řezat a vrtat) již po 10 – 15 minutách. K lepení 
čepových spojů s požadavkem na vysokou pevnost a odolnost proti vodě. Lepení 
izolačních desek z minerální vlny a polystyrenu a dřevěných obkladů na kov, be-
ton a dřevo. Lepené materiály se přikládají k sobě nejpozději do 5 minut. Spoj se 
zajišťuje pomocí svěrek na cca 10-15 minut. Vynikající odolnost vůči vodě D4 dle 
EN 204 a B4 dle DIN 68602.

06.19

06.14

06.10

06.18a
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Lepidlo na dřevo Woodfix D3 
Pro truhláře, k lepení montážních a plošných spojů, tvrdých i měkkých dřevin, 
dřevotřísky a aglomerovaných materiálů na bázi buničiny a  dýhy. K lepení par-
ket, plovoucích podlah, dřevěných rámů, podlouhlých lepených spojů, pro výrobu 
oken, vchodových dveří, kuchyňského nábytku apod. Délka lisovacího času závisí 
na pracovní teplotě a savosti lepených materiálů, od 10 do 30 minut. Je voděvzdor-
né, odpovídá požadavkům normy EN 204 v třídě D3.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

50230FF dóza 250 g bílá, po vytvrzení transparentní
50231FF dóza 500 g bílá, po vytvrzení transparentní
50232FF dóza 750 g bílá, po vytvrzení transparentní
50242FF kbelík 5 kg bílá, po vytvrzení transparentní

Lepidlo na obklady 

Lepidlo na polystyren 

Montážní lepidlo 

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

50101RL kartuše 310 ml bílá
50102RL kelímek 1 kg bílá
50112RL kbelík 5 kg bílá
50122RL kbelík 15 kg bílá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

50906RL kartuše 310 ml bílá
50904BD kelímek 1 kg bílá
50906BD kbelík 3 kg bílá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

50408RL kartuše 310 ml bílá

Pro lepení keramických obkladů a mozaiky, lepení polystyrenových podhledů 
a ukončovacích lišt, včetně ozdobných dekorů, lepení na podklady: cihelné zdivo, 
omítky, beton, dřevo, sádrokarton a především stará umakartová jádra panelových 
domů a ubytoven. Dosahuje excelentní přídržnosti oproti většině cementových le-
pidel. Odpovídá normě ČSN EN 12004 – Malty a lepidla pro keramické obkladové 
prvky jako Disperzní lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí 
D1TE.

Pro lepení polystyrenových dekorativních podhledů na savé podklady, lepení po-
lystyrenových rohových a ukončovacích lišt, včetně ozdobných dekorů, těsnění 
nerovností - vzniklých spár při lepení velkoformátových polystyrenových desek na 
různé stavební podklady. Při lepení musí být minimálně jeden z lepených materiálů 
savý.

Pro lepení dekorativních a akustických obkladů, lepení polystyrenových stropních 
kazet, podhledů a lišt, lepení polystyrenu a dřeva na tvrzené PVC, beton, omítkové 
zdivo, keramické obklady, dřevotřísku apod. Odolné vůči prachu a vlhku. Konečná 
pevnost v tahu 16 kg/cm2.

06.05a

06.01

06.02

06.12

LEPIDLA 
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Lepidlo na koberce a PVC krytiny 
Pro lepení koberců, PVC podlahových krytin, polystyrenu, polyuretanu, nelako-
vaného korku a materiálů na bázi dřevní hmoty v kombinaci se savými podklady 
(beton, zdivo, omítka, sádra, anhydrit, dřevotřískové, dřevovláknité a cementotřís-
kové desky apod.). Lepení materiálů na bázi dřevní hmoty, překližky, polystyrenu, 
polyuretanu aj. Přibližná spotřeba lepidla od 300 g/m2.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

51001RL kelímek 1 kg bílá
51002RL kbelík 5 kg bílá
510031RL kbelík 14 kg bílá
510041RL kbelík 24 kg bílá

Fixpren UNI 50 Plus 

Instal Fix 

Tavné pistole a náplně 

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

60012FFP plechovka 350 g žlutá
60013FFP plechovka 900 g žlutá
60014FFP plechovka 3,6 kg žlutá
60015FFP plechovka 7,5 kg žlutá
60016FFP plechovka 13 kg žlutá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

50821RL tuba 130 ml transparentní

OBJ. ČÍSLO VÝROBEK OBSAH BARVA

N311 Tavná pistole - malá blistr / 1 ks -
N312 Tavná pistole - velká blistr / 1 ks -
N320 náhradní náplně – malé 7,5 x 100 mm blistr / 30 ks čirá
N321 náhradní náplně – velké 11 x 200 mm blistr / 12 ks čirá
N328 náhradní náplně – velké 11 x 200 mm karton čirá
N325 náhradní náplně – velké 11 x 300 mm karton čirá

Pro lepení plstí, gumy, pryže, kůže, usní, plastu, dřeva, korku, betonu, keramic-
kých dlaždic. K lepení střešních gumových hydroizolačních fólií na beton, k Cetris 
deskám. Lepení podlahových lišt a hran schodů, plošné lepení pryže a PVC krytin. 
Nanášení na dřevovláknité, dřevotřískové desky, beton i omítku. Vhodné pod ko-
lečkové židle a na podlahová vytápění. Přibližná spotřeba lepidla 200 - 400 g/m2.

Pro lepení trubek a armatur z tvrzeného PVC, montáž vodovodních odpadů nebo 
i lepení měkkého PVC - linolea. Po dvou hodinách je možné spoj již zatížit studenou
vodu, maximální pevnost spoje je dosažena po 24 hodinách při 20°C.

Tavná pistole – Je určena k lepení materiálů roztaveným polyetylénem (tavné tyčin-
ky) za tepla a k opravám různých materiálů. Tavné tyčinky - Pro rychlé a jednoduché 
montáže, lepení a opravy různých materiálů (PVC, plastů, dřeva, korku, kovů, skla, 
textilií apod.) nebo předmětů ve výrobě - napojování tepelné izolace (MIROLON) 
potrubí teplé vody. Vhodné pro domácnost - lepení papíru, lepenky, keramiky, 
umělých květin a těsnění drobných trhlin.

06.68

06.20b

06.66

08.01

N311

N312



Chemická kotva

POLYESTER

TOP produkt

Okamžitě
použitelná, snadno
aplikovatelná

Univerzální použití,
rychleschnoucí

Pro alkalická
prostředí, venkovní
aplikace

Zkrácený
vytvrzovací čas –
krátká doba tuhnutí

Vysoká pevnost
kotvených materiálů
bez rozpěrných
tlaků

Ve shodě s ETAG
001-01 option 7
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Chemická kotva POLYESTER 
Pro kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických 
zařízení či lešení. Vhodná pro těžké kotvení do kamene, betonu, lehké kotvení do 
pórobetonu a lehkého betonu nebo středně těžké zatížení pro uchycování dřevě-
ných a ocelových konstrukcí, profilů, zábradlí, mříží, vodovodních armatur apod. 
Jedná se o maximálně efektivní nerozpěrný systém kotvení, kdy nevzniká žádné 
pnutí v základních materiálech, takže kotvy mohou být blízko okrajů nebo blízko 
sebe. Kartuše Chemické kotvy je použitelná po celou dobu doporučené spotřeby 
pouhou výměnou aplikační trysky a dokonalým uzavíráním krytky kartuše. Průměr 
kotveného prvku M8 až M24. Úplné vytvrzení 15 min. až 6 hod. (v závislosti na 
teplotě). Aplikační teplota -5°C až +40°C.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

74002BD kartuše 150 ml šedá
74015BD kartuše 300 ml šedá
740111BD kartuše 380 ml šedá

Chemická kotva bez styrenu 
POLYESTER SF 

Chemická kotva 
VINYLESTER SF 

Chemická kotva ARCTIC 

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

74014BD kartuše 300 ml šedá
74012BD kartuše 380 ml šedá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

74016BD kartuše 280 ml tmavě šedá
74017BD kartuše 380 ml tmavě šedá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

74019BD kartuše 280 ml šedá

Pro velice rychlé kotvení s vysokou pevností a únosností bez expanze, nárůstu tlaků 
a bez zápachu. Vhodná pro kotvení ocelových tyčí, patek zábradlí, nosných sloupků, 
madel, táhel a šroubů v místech s mokrým provozem. Kotvení do podkladů z pří-
rodního kamene, betonu, tvárnic, plného zdiva, dutých cihel apod. Při aplikaci do 
dutinových materiálů je nutné použít plastové nebo kovové sítko a otvor je potřeba 
vyplnit zcela maltou. Při kotvení do plných materiálů se sítka nepoužívají a otvor se 
vyplňuje z 1/3 až 1/2. Průměr kotveného prvku M8 až M24. Úplné vytvrzení 15 min. 
až 140 min. (v závislosti na teplotě). Aplikační teplota 0°C až +30°C.

Dvousložkový systém na bázi vinylesterových pryskyřic pro rychlé kotvení staveb-
ních dílů a lešení s vysokou pevností, pro těžké kotvení do kamene, betonu, poro-
betonu a lehkého betonu, nebo středně těžké zatížení pro uchycování dřevěných, 
ocelových konstrukcí, profilů, zábradlí, mříží, armatur, nosných sloupků, madel 
a šroubů i v místech s mokrým provozem apod. Jedna se o maximálně efektivní 
nerozpěrný systém kotveni, kdy nevzniká žádné pnutí v základních materiálech, 
takže kotvy mohou byt blízko okrajů nebo blízko sebe. Kartuše Chemické kotvy je 
použitelná po celou dobu doporučené spotřeby pouhou výměnou aplikační trysky 
a dokonalým uzavíráním krytky kartuše. Při aplikaci do dutinových materiálů je nut-
né použít sítko a otvor je potřeba zcela vyplnit chemickou kotvou. Při kotveni do 
plných materiálů se sítka nepoužívají a otvor se vyplňuje z 1/3 až 1/2.

Dvousložkový chemický kotvící systém na bázi vinylesteru pro rychlé kotvení s veli-
ce nízkým zápachem. Umožňuje kotvení do všech typů podkladů při teplotách až do 
-18°C. Lze kotvit do podkladů z přírodního kamene, betonu, tvárnic, plného zdiva, 
dutých cihel a lehkého betonu, nebo pro středně těžká zatížení pro uchycování dře-
věných, ocelových konstrukcí, technologických zařízení, lešení, profilů, patek zá-
bradlí, mříží, nosných sloupků, madel a táhel i v místech s mokrým provozem apod.

KOTVICÍ TECHNIKA 

07.52a

07.52b

07.51

07.55
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Náhradní aplikační špičky 
Pro opakované použití Chemických kotev. Při zatvrdnutí obou složek v aplikační 
trysce ji lehce nahradíte novou – náhradní.

OBJ. ČÍSLO VÝROBEK OBSAH BARVA

74075RL Náhr. aplikační špička 1 ks (19 cm) -
74073RL Náhr. aplikační špička v blistru 3 ks -

Plastová sítka pro kotvení do 
dutých materiálů v blistru 

Kovová sítka pro kotvení do 
dutých materiálů 

Aplikační pistole na kotvy
Vzduchová pumpa
Čisticí kartáčky

OBJ. ČÍSLO TYP VNĚJŠÍ ROZMĚRY (mm)

740641RL 12 x 50 blister ø 12 x 50
740642RL 15 x 85 blistr ø 15 x 85
740643RL 15 x 130 blistr ø 15 x 130
740644RL 20 x 85 blistr ø 20 x 85

OBJ. ČÍSLO KOVOVÉ SÍTKO - RUKÁV VNĚJŠÍ ROZMĚRY (mm)

74070RL SHK 12-M ø 12 x 1000
74071RL SHK 16-M ø 16 x 1000
74072RL SHK 22-M ø 22 x 1000

OBJ. ČÍSLO VÝROBEK PRO KARTUŠE

N155 Pistole 380 380 ml
74060RL Čistící pumpa -
74061RL Čistící kartáček 12 ø kartáčku 12 mm
74062RL Čistící kartáček 18 ø kartáčku 18 mm

Pro kotvení svorníků a armovacích výztuh v dutých materiálech, kdy sítko je na-
plněno až po okraj Chemickou kotvou a poté je svorník nebo výztuha šroubovým 
pohybem vtlačena dovnitř. Plastová sítka jsou vyrobena v různých délkách s vnější 
vložkou v případě použití menšího průměru šroubu.

Pro kotvení svorníků a armovacích výztuh v dutých materiálech, kdy sítko je napl-
něno až po okraj Chemickou kotvou a poté je svorník nebo výztuha šroubovitým 
pohybem vtlačena dovnitř. Kovová sítka jsou v metrových délkách, kdy si jej mon-
tážník zkrátí na požadovanou délku.

Praktické příslušenství pro správnou aplikaci chemických kotev. Jedná se o spe-
ciální aplikační pistole, zajišťující přesné dávkování pryskyřice a tvrdidla, dále 
vyfukovací pumpička pro odstranění nečistot z předvrtaných děr a čisticí kartáčky 
k uvolnění nesoudržného odvrtaného materiálu uvnitř otvoru.

KOTVICÍ TECHNIKA 

09.12

09.10

09.11

09.11
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Váš prodejce

Den Braven Czech and Slovak a.s.
793 91 Úvalno 353, Česká republika

tel.: +420 554 648 200, fax: +420 554 648 

Teplota (°C) Doba gelovatění (min.) Doba vytvrzení (min.)
typ 

tekuté kotvy
Polyester 

bez styrenu
Polyester 

se styrenem
Polyester 

bez styrenu
Polyester 

se styrenem
-5°C až +0°C 45 35 480 360
0°C až +5°C 25 20 240 180

+5°C až +10°C 15 12 120 120
+10°C až +15°C 9 8 90 80
+15°C až +20°C 5 5 60 60
+20°C až +30°C 2 2 45 45

nad +30°C 1,5 1,5 25 25

M8 M10 M12 M16 M20 M24
Ø otvoru 10 12 14 18 22 28

Hloubka otvoru 80 90 110 125 170 210
Utahovací moment (Nm) 10 20 40 60 100 150

Rozteč mezi kotvami 80 90 110 125 170 210
Charakteristická únosnost NRk,p v betonu C20/25 (kN)

Tekutá kotva (polyester se styrenem) 3,0 7,5 12 12 30 35

Charakteristická únosnost NRk,p v betonu C20/25 (kN)
Tekutá kotva SF (polyester bez styrenu) 1,5 3,0 5,0 7,5 12 12

Den Braven Czech and Slovak a.s.
09

1020 – CPD – 090-022119
Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

ETA-09/0194
ETAG 001-01, ETAG 001-05

M8 – M24

Europen Technical Approval - 
Option 7 for non-cracked concrete

Aplikace do plných materiálů

Krok 1 - Vyvrtat požadovaný 
počet otvorů. 

Krok 1 - Vyvrtat požadovaný 
počet otvorů. 

Krok 6 - Nasadit kartuši do pistole, 
našroubovat mísicí trysku. Vytlačit 
asi 10 cm kotevní malty mimo 
připravené otvory, dokud není dosa-
ženo rovnoměrné šedé barvy. 

Krok 7 - Nadávkovat do otvoru 
maltu. Otvor zcela vyplnit kotevní 
maltou. Při vsunutí kotvícího prvku 
dojde k vytlačení kotvicí malty 
skrze sítko do dutin v cihle.

Krok 2 a 4 -  Odstranit prach 
pomocí vzduchové pumpy.

Krok 3 - Uvolnit nesoudržný prach pomocí 
kartáčku.

Krok 5 -   Vsunout do vyvrtaných 
otvorů sítka.

Krok 2 a 4 - Odstranit prach pomocí 
vzduchové pumpy. Tento krok je 
po uvolnění dalších částic prachu 
pomocí kartáčku opakován.

Krok 3 a 5 - Uvolnit nesoudržný 
prach pomocí kartáčku. Tento krok se 
rovněž opakuje po vyfouknutí prachu.

Krok 6 - Poslední vyfouknutí 
zbytků prachu.

Krok 7 - Nasadit kartuši do pistole, 
našroubovat mísicí trysku. Vytlačit 
asi 10 cm kotevní malty mimo 
připravené otvory, dokud není 
dosaženo rovnoměrné šedé barvy.

Krok 8 - Nadávkovat do otvoru 
maltu. Otvor vyplnit zhruba do 
poloviny. Při vsunutí kotvícího 
prvku dojde k vytlačení kotvicí 
malty k ústí otvoru.

Krok 9 - Vsunout do otvoru 
kotvený prvek otáčivým pohybem 
ve směru klesání závitu – prvek 
tzv. zašroubovat.

Krok 10 - Upevňovaný prvek lze 
přišroubovat ke kotevnímu prvku 
až po uplynutí vytvrzovacího času 
uvedeném v tabulce viz.výše.

Krok 8 - Vsunout do otvoru kot-
vený prvek otáčivým pohybem 
ve směru závitu – prvek tzv. 
zašroubovat.

Krok 9 -  Upevňovaný prvek lze 
přišroubovat ke kotevnímu prvku 
až po uplynutí vytvrzovacího času 
uvedeném v tabulce viz.výše.

Představujeme novou hvězdu 
kotevní techniky!

Představujeme novou hvězdu 
kotevní techniky!

Trebišov

Náhradní aplikační špičky, výtlačný 
aplikátor kotev 150

Plastová sítka pro kotvení 
do dutých materiálů

Kovová sítka pro kotvení 
do dutých materiálů

Tekutá Kotva bez styrenu

Tekutá Kotva

Čisticí kartáčky

Obal Obsah Objednací číslo
kartuše 150 ml 74001BD
kartuše 300 ml 74015BD
kartuše 380 ml 740111BD

Obal Obsah Objednací číslo
kartuše 150 ml 740011BD
kartuše 300 ml 74014BD
kartuše 380 ml 74012BD

Výrobek Objednací číslo
Náhradní 

aplikační špička 74075RL 

Aplikační špičky 
v blistru 74073RL 

Aplikátor pro 
150 ml kartuše N160

Výrobek Objednací číslo
SHK 12 x 50 74065RL
SHK 15 x 85 74066RL
SHK 15 x 130 74067RL
SHK 20 x 85 74068RL

SHK 12 x 50 blistr 740641RL
SHK 15 x 85 blistr 740642RL
SHK 15 x 130 blistr 740643RL
SHK 20 x 85 blistr 740644RL

Výrobek Objednací číslo
SHK 12-M 74070RL
SHK 16-M 74071RL
SHK 22-M 74072RL

Výrobek Objednací číslo
Čistící kartáček 12mm 74061RL
Čistící kartáček 18mm 74062RL

Výrobek Objednací číslo
IHK - M6 74045RL
IHK - M8 74046RL
IHK - M10 74047RL
IHK - M12 74048RL

Výrobek Objednací číslo
Pistole 380ml N155

Výrobek Objednací číslo
Čistící pumpa 74060RL

Ocelové pouzdro
s vnitřním závitem

ProfessionalProfessional

Vzduchová pumpa Aplikační pistole na kotvy 
pro 380ml kotvy
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Váš prodejce

Den Braven Czech and Slovak a.s.
793 91 Úvalno 353, Česká republika

tel.: +420 554 648 200, fax: +420 554 648 

Teplota (°C) Doba gelovatění (min.) Doba vytvrzení (min.)
typ 

tekuté kotvy
Polyester 

bez styrenu
Polyester 

se styrenem
Polyester 

bez styrenu
Polyester 

se styrenem
-5°C až +0°C 45 35 480 360
0°C až +5°C 25 20 240 180

+5°C až +10°C 15 12 120 120
+10°C až +15°C 9 8 90 80
+15°C až +20°C 5 5 60 60
+20°C až +30°C 2 2 45 45

nad +30°C 1,5 1,5 25 25

M8 M10 M12 M16 M20 M24
Ø otvoru 10 12 14 18 22 28

Hloubka otvoru 80 90 110 125 170 210
Utahovací moment (Nm) 10 20 40 60 100 150

Rozteč mezi kotvami 80 90 110 125 170 210
Charakteristická únosnost NRk,p v betonu C20/25 (kN)

Tekutá kotva (polyester se styrenem) 3,0 7,5 12 12 30 35

Charakteristická únosnost NRk,p v betonu C20/25 (kN)
Tekutá kotva SF (polyester bez styrenu) 1,5 3,0 5,0 7,5 12 12

Den Braven Czech and Slovak a.s.
09

1020 – CPD – 090-022119
Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

ETA-09/0194
ETAG 001-01, ETAG 001-05

M8 – M24

Europen Technical Approval - 
Option 7 for non-cracked concrete

Aplikace do plných materiálů

Krok 1 - Vyvrtat požadovaný 
počet otvorů. 

Krok 1 - Vyvrtat požadovaný 
počet otvorů. 

Krok 6 - Nasadit kartuši do pistole, 
našroubovat mísicí trysku. Vytlačit 
asi 10 cm kotevní malty mimo 
připravené otvory, dokud není dosa-
ženo rovnoměrné šedé barvy. 

Krok 7 - Nadávkovat do otvoru 
maltu. Otvor zcela vyplnit kotevní 
maltou. Při vsunutí kotvícího prvku 
dojde k vytlačení kotvicí malty 
skrze sítko do dutin v cihle.

Krok 2 a 4 -  Odstranit prach 
pomocí vzduchové pumpy.

Krok 3 - Uvolnit nesoudržný prach pomocí 
kartáčku.

Krok 5 -   Vsunout do vyvrtaných 
otvorů sítka.

Krok 2 a 4 - Odstranit prach pomocí 
vzduchové pumpy. Tento krok je 
po uvolnění dalších částic prachu 
pomocí kartáčku opakován.

Krok 3 a 5 - Uvolnit nesoudržný 
prach pomocí kartáčku. Tento krok se 
rovněž opakuje po vyfouknutí prachu.

Krok 6 - Poslední vyfouknutí 
zbytků prachu.

Krok 7 - Nasadit kartuši do pistole, 
našroubovat mísicí trysku. Vytlačit 
asi 10 cm kotevní malty mimo 
připravené otvory, dokud není 
dosaženo rovnoměrné šedé barvy.

Krok 8 - Nadávkovat do otvoru 
maltu. Otvor vyplnit zhruba do 
poloviny. Při vsunutí kotvícího 
prvku dojde k vytlačení kotvicí 
malty k ústí otvoru.

Krok 9 - Vsunout do otvoru 
kotvený prvek otáčivým pohybem 
ve směru klesání závitu – prvek 
tzv. zašroubovat.

Krok 10 - Upevňovaný prvek lze 
přišroubovat ke kotevnímu prvku 
až po uplynutí vytvrzovacího času 
uvedeném v tabulce viz.výše.

Krok 8 - Vsunout do otvoru kot-
vený prvek otáčivým pohybem 
ve směru závitu – prvek tzv. 
zašroubovat.

Krok 9 -  Upevňovaný prvek lze 
přišroubovat ke kotevnímu prvku 
až po uplynutí vytvrzovacího času 
uvedeném v tabulce viz.výše.

Představujeme novou hvězdu 
kotevní techniky!

Představujeme novou hvězdu 
kotevní techniky!

Trebišov

Náhradní aplikační špičky, výtlačný 
aplikátor kotev 150

Plastová sítka pro kotvení 
do dutých materiálů

Kovová sítka pro kotvení 
do dutých materiálů

Tekutá Kotva bez styrenu

Tekutá Kotva

Čisticí kartáčky

Obal Obsah Objednací číslo
kartuše 150 ml 74001BD
kartuše 300 ml 74015BD
kartuše 380 ml 740111BD

Obal Obsah Objednací číslo
kartuše 150 ml 740011BD
kartuše 300 ml 74014BD
kartuše 380 ml 74012BD

Výrobek Objednací číslo
Náhradní 

aplikační špička 74075RL 

Aplikační špičky 
v blistru 74073RL 

Aplikátor pro 
150 ml kartuše N160

Výrobek Objednací číslo
SHK 12 x 50 74065RL
SHK 15 x 85 74066RL
SHK 15 x 130 74067RL
SHK 20 x 85 74068RL

SHK 12 x 50 blistr 740641RL
SHK 15 x 85 blistr 740642RL
SHK 15 x 130 blistr 740643RL
SHK 20 x 85 blistr 740644RL

Výrobek Objednací číslo
SHK 12-M 74070RL
SHK 16-M 74071RL
SHK 22-M 74072RL

Výrobek Objednací číslo
Čistící kartáček 12mm 74061RL
Čistící kartáček 18mm 74062RL

Výrobek Objednací číslo
IHK - M6 74045RL
IHK - M8 74046RL
IHK - M10 74047RL
IHK - M12 74048RL

Výrobek Objednací číslo
Pistole 380ml N155

Výrobek Objednací číslo
Čistící pumpa 74060RL

Ocelové pouzdro
s vnitřním závitem

ProfessionalProfessional

Vzduchová pumpa Aplikační pistole na kotvy 
pro 380ml kotvy

LETAK_DEN_BRAVEN_TEKUTÁ_KOTVA.indd   1 6.4.2010   13:04:38



SÁDROKARTONÁŘSKÁ

STĚRKA

TOP produkt

Již připravená pastová hmota

Vysoká přilnavost na sádrokarton, omítku, beton a zdivo

Lehce a snadno brousitelná

Vysoká odolnost proti vzniku trhlin

Přetíratelná malířskými nátěry
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SÁDROKARTONÁŘSKÝ 
PROGRAM

Bezpáskový tmel na sádrokartony 
SUPER FLOT
Je připravená, suchá, spárovací hmota na bázi sádry, vyztužená vláknem, které při-
náší efekt mikroztužení, zvyšující odolnost spoje. Předchází tak tvorbě trhlin. Pou-
žívá se na spojování sádrokartonových a sádrovláknitých desek bez použití bandáže 
či mřížky, vyrovnávání nerovností v omítce a sádrokartonových konstrukcích apod. 
Tmel třídy 4B (bezpáskový spárovací tmel) podle ČSN EN 13 963:2008.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

00412GY pytel 5 kg bílá
00413GY pytel 25 kg bílá

Akrylový tmel na sádrokartony 

Brousitelný tmel na sádrokartony 

Sádrová omítka SUPER JEMNÁ 

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

20102BD kartuše 310 ml bílá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

00410RL kartuše 310 ml bílá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

00410GY pytel 5 kg bílá
00411GY pytel 25 kg bílá

Tmel s výbornou přilnavostí k porézním i neporézním materiálům, lakovanému 
dřevu apod. Na spoje mezi dřevěnými, kovovými konstrukcemi nebo PVC rámy 
a zdivem nebo sádrokartonem. Díky své vysoké kvalitě se může použít i pro venkov-
ní aplikace chráněné následným nátěrem - spáry mezi rámy oken, zárubněmi dveří 
a opravy trhlin v omítkách.

Pro stěrkování spár a otvorů po šroubech v sádrokartonových konstrukcích, k vy-
plňování a vyrovnání trhlin a prasklin v omítce, zdivu, betonu, dřevu a sádře. Tmel 
je velmi lehký, lehce aplikovatelný a po vytvrzení snadno brousitelný a přetíratelný. 
Neobsahuje rozpouštědla, s vysokou přilnavostí k sádrokartonům, zdivu, omítkám, 
dřevu a betonu. Ideální pro lokální opravy hran poškozených rohů s požadavkem 
na brousitelnost.

Je připravená, suchá, super jemná maltová směs k přímému použití při celoploš-
ném provádění omítek o tl. 8 až 15 mm. Lokální opravy porušených omítek až do 
tl. 50 mm. Umožňuje vytvořit ideálně vyhlazený povrch s výbornou paropropust-
nost. Ideální pro rychlou opravu ostění po starých tapetách či obkladech. Vhodná 
do všech vnitřních místností včetně domácích kuchyní a koupelen, kde vzdušná 
vlhkost nepřekračuje 70%. Nanáší se ručně na cihelné zdivo, pórobeton, beton, 
vyzrálé vápeno-cementové, cementové a sádrové omítky, hrubé omítkové podkla-
dy, apod. Přibližná spotřeba 0,8 kg/m2 při tl. 1 mm. Vyhovuje evropské normě 
EN 13279-1 jako lehká stavbní malta pro vnitřní omítky na bázi sádry třídy B2-20-2.

07.39d

03.12

07.37

06.69b
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Sádrokartonářská stěrka
Je vysoce kvalitní víceúčelový brousitelný tmel na sádrokartony, včetně pórobeto-
nových tvárnic jako YTONG, HEBEL, hrubě srovnaných stěrkovými lepidly, jádro-
vými omítkami apod. Tmelení spár sádrokartonových desek pro natažení základní 
vrstvy a natažení finální vrstvy. Lze použít i jako bandážovací vrstvu. Dále je vhodný 
k vyrovnávání nerovných omítkových podkladů jako finální povrchová vrstva. Je vy-
soce odolný proti vzniku trhlin. Označení dle EN 13963 – 2A – Dokončovací tmel.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

00407RL kelímek 1,5 kg bílá
00405RL kbelík 5 kg bílá
00406RL kbelík 18 kg bílá

Univerzální brousitelný tmel 

Finish tmel na sádrokartony 

Šlehaný sádrový brousitelný tmel 
(Qualy Fill)

Samolepicí mřížka na sádrokartony

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

00402RL kelímek 1,5 kg bílá
00403RL kbelík 5 kg bílá
00404RL kbelík 18 kg bílá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

000405RL kbelík 5 kg bílá
000406RL kbelík 14 kg bílá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

00302RL kelímek 250 ml bílá
00312RL kelímek 500 ml bílá
00322RL kbelík 5 litrů bílá

OBJ. ČÍSLO ŠÍŘKA (mm) DÉLKA (m) BARVA

B4510BD 48 20 bílá
B4511BD 48 45 bílá
B4512BD 48 90 bílá
B4513BD 48 153 bílá

Je vysoce kvalitní víceúčelový brousitelný tmel na opravy omítek, zdiva a beto-
nu, včetně pórobetonových tvárnic jako YTONG, HEBEL, spár sádrokartonových 
konstrukcí apod. Tmelení spár sádrokartonových desek v celém procesu všech tří 
operací (1. Bandážování, 2. Natažení základní vrstvy, 3. Natažení finální vrstvy). 
Je vhodný k vyrovnávání nerovných omítkových podkladů před finální povrchovou 
vrstvou. Lehce brousitelný. Vysoká odolnost proti vzniku trhlin. S prodlouženou do-
bou tuhnutí. Označení dle EN 13963 – 3AT.

Pouze pro interiéry k vyrovnání nerovností na stěnách, k opravám starých a popras-
kaných omítek, hladkého betonu a k finálnímu tmelení sádrokartonových desek. Je 
určen k úpravě hrubě srovnaných stěn stěrkovými lepidly a jádrovými omítkami, či 
vyhlazení povrchu po odstranění starých tapet. Používá se k tmelení spár sádrokar-
tonových desek. Při použití v méně náročných objektech může nahrazovat pro svoji 
bělost základní malířský nátěr. Rozpracovaný tmel lze uchovat v uzavřené nádobě 
zalitý vodou po několik týdnů. Označení dle EN 13963 – 2A – Dokončovací tmel.

Pro vyplňování malých i velkých prasklin ve zdivu, betonu, v omítkách apod., 
možné také spárování sádrokartonových konstrukcí s požadavkem na brousitelnost. 
Ultralehké, přímo již namíchané plnivo pro rychlé a jednoduché provádění oprav.

Pro vytváření vnitřních a vnějších rohových spojů a napojovacích spár sádrokarto-
nových konstrukcí, kde zpevňuje tmelený spoj a zabraňuje tvorbě prasklin. Zvyšuje 
pevnosti namáhaných ploch, jako jsou oblasti otvorů pro okna, dveře a svítidla. 
Vyztužuje podélné spáry příček, jednoduchých a zdvojených konstrukcí, stropních 
podhledů a opláštění podkroví. Nosičem je sklolaminátová mřížka opatřena akrylá-
tovým lepidlem. Tepelná odolnost pásky -35°C až +90°C.

07.38

07.39b

07.39

07.39c

08.70

SÁDROKARTONÁŘSKÝ  
PROGRAM 
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SÁDROKARTONÁŘSKÝ  
PROGRAM 

Parotěsná zábrana N 
Třívrstvý materiál. Nosnou částí je PE mřížka zajišťující požadovanou pevnost fó-
lie, horní a spodní vrstva polyethylenové fólie zajišťuje hydroizolační schopnost 
a parotěsnost. Fólie zabraňuje pronikání par, které se vytvořily činností v domě, do 
tepelné izolace. Zabraňuje kondenzaci vody v izolačních vrstvách, chrání střešní 
konstrukci před ztrátami tepla a netěsnostmi, a tím zvyšuje účinnost. Provedení 
fólie SPECIÁL je nehořlavé. Při požadavku na difúzně otevřené fólie a membrány 
použijte Paropropustnou fólii D nebo Kontaktní membránu.

OBJ. ČÍSLO GRAMÁŽ (g/m2) ŠÍŘKA (m)
DÉLKA (m) / 
PLOCHA (m2)

BARVA

B883FOL 90 Standard 1,5 50 / 75 transparentní
B888FX 110 Klasik 1,5 50 / 75 transparentní
B8881FX 110 1,5 10 / 15 transparentní
B8882FX 110 1,5 20 / 30 transparentní
B881FOL 140 Standard 1,5 50 / 75 transparentní

Reflexní fólie ALPET 

OBJ. ČÍSLO GRAMÁŽ (g/m2) ŠÍŘKA (m)
DÉLKA (m) / 
PLOCHA (m2)

BARVA

B8901FOL 90 1,5 50 / 75 metalizovaný hliník
B8902FOL 105 1,5 50 / 75 metalizovaný hliník
B8903FOL 130 1,5 50 / 75 metalizovaný hliník
B8904FOL 160 1,5 50 / 75 metalizovaný hliník

Třívrstvý materiál. Nosnou část tvoří PE mřížka zajišťující požadovanou pevnost 
fólie a polyesterová fólie s nanesenou metalizovanou hliníkovou vrstvou, zajišťující 
její reflexní schopnost. Zabraňuje pronikání par, které se vytvořily činností v domě, 
do střešní konstrukce a tepelné izolace. Zadržuje teplo v interiérech a zabraňuje 
kondenzaci vody v izolačních vrstvách. Alpet navíc svou metalizovanou hliníkovou 
reflexní vrstvou odráží část sálavého tepla do vnitřního prostoru objektu (oproti fólii 
bez hliníkové vrstvy až trojnásobně).

08.53

08.52

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DEN BRAVEN

Tmelení, bandážování a stěrkování
sádrokartonových příček

Následný technologický postup provádění spojů mezi sádrokartonovými
deskami, (doplněný o ilustrační schémata) znázorňuje správné provedení
tmelových vrstev a bandáže ve spojích.
Nesprávná aplikace a špatná volba materiálu může ovlivnit celkový konečný
vzhled. Výsledkem mohou být praskliny v místech spojů, viditelné vruty apod.

- Samolepicí mřížku nalepit přímo přes spoj sádrokartonových desek bez
předchozího přestěrkování.

- Přes tuto mřížku vtlačit první stěrkovou vrstvu (Univerzální brousitelný tmel
apod.).

- Po úplném vytvrdnutí tuto vrstvu aspoň hrubě přebrousit. Rovný povrch
usnadní nanášení následných vrstev.

- Nanést druhou vrstvu tzv. krycí vrstvu spoje a roztáhnout ji asi 5 cm za oba
okraje první vrstvy.

- Tuto vytvrzenou vrstvu přebrousit.
- Třetí (finální) vrstvu rovněž roztáhnout s přesahem asi o 5 cm za oba okraje

předchozí vrstvy a nechat zaschnout.
- Po zaschnutí finální vrstvy se povrch brousí do hladka. Broušení se provádí

pomocí .Hladítka s brusnou mřížkou

Výhody samolepicí mřížky: Snadná aplikace

Tmelení spár za použití Samolepicí mřížky



DENBIT

TOP produkt

ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE

Penetrace a lehké hydroizolace

Hydroizolace základů nebo střech

Opravy asfaltových hydroizolací

Povrchové úpravy
asfaltových izolací
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Asfaltový penetrační lak 
DenBit BR-ALP
Je elastická bitumenová hmota mírně modifikovaná syntetickým kaučukem, obsa-
huje chemické přísady umožňující hlubokou penetraci a použití u mírně vlhkých 
podkladů. Tento penetrační lak je schopen nivelovat mikrotrhliny v podkladu. Druh 
podkladu: Beton, omítky, zdivo, ocelové a plechové prvky (oplechování, chráničky 
a prostupy), lepenky a podobné materiály, dřevěné podklady a podklady na bázi 
dřevní hmoty (cementovláknité a sádrovláknité desky, OSB desky aj.). Použití: Jako 
roztok určený pro penetraci základových pásů, základů, podzemních částí stavby aj. 
Hmota je vhodná zejména jako podklad pod tepelně svařitelné pásy všech druhů, 
pod hydroizolační nátěry z DenBitu DK, popř. DenBitu Styro LT a jiné nátěrové hmo-
ty. Spotřeba 0,1 - 0,2 kg/m2 v 1 nátěru.

Gumoasfaltová hydroizolace 
DenBit DISPER DN 

Bitumenová penetrace 
DenBit DISPER A 

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

11008BI kbelík 5 kg černá
11009BI kbelík 10 kg černá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

11000BI plechovka 4,5 kg černá
10998BI plastový obal 4,5 kg černá
11001BI plechovka 9 kg černá
10999BI plastový obal 9 kg černá
11002BI plechovka 19 kg černá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

11021BI kbelík 5 kg černá
11022BI kbelík 10 kg černá

Je disperze asfaltů modifikovaných syntetickým kaučukem k použití na suché a mír-
ně vlhké podklady. Díky tixotropním vlastnostem je možno nanášet DenBit DISPER 
DN na podklad s libovolným sklonem. Druh podkladu: Beton a podobné minerální 
podklady, cementové, cemento-vápenné omítky, eternit, lepenka a podobné mate-
riály na bitumenové bázi a podklady ošetřené penetrací DenBit DISPER A. Použití: 
Renovování a konzervování střešních krytin, provádění bezespárých střešních krytin 
vyztužených technickými tkaninami, provádění protivlhkostních izolací hrubých 
podlah sklepů, garáží, teras, balkónů a k ochraně podzemních částí budov před 
vlhkostí. Spotřeba 0,6 - 1,0 kg/m2 v 1 nátěru.

Je vodou ředitelná bitumenová emulze, lehce modifikovaná syntetickým kaučukem 
s velkým obsahem asfaltu. Povrch opatřený penetračním nátěrem tvoří adhezivní 
vrstvu pro hydroizolační hmoty. Druh podkladu: Beton, cementové, cemento-
-vápenné omítky, eternit, sádrové podklady, lepenka a podobné materiály na 
bitumenové bázi. Použití: Jako roztok určený pro penetraci podkladů z betonu a 
cihel, základy, stěny, terasy, ploché střechy aj. Doporučená spotřeba pro penetraci 
podkladu 0,2 – 0,3 kg/m2 při 2 nátěrech.

81.12

81.04

81.02

81.12Asfaltový penetrační lak 
DenBit ALP 300
Je elastická bitumenová hmota mírně modifikovaná syntetickým kaučukem, ob-
sahuje chemické přísady umožňující hlubokou penetraci a použití na matně vlhké 
podklady. Nátěr je odolný vůči vodě, slabým kyselinám a zásadám. Druh podkladu: 
beton, omítky, zdivo, ocelové prvky (oplechování, chráničky a prostupy), lepenky a 
podobné materiály, dřevené podklady a podklady na bázi dřevní hmoty (cemento-
vláknité a sádrovláknité desky, OSB desky aj.). Použití: Jako roztok určený k penetraci 
základových pásů, a jiných podzemních částí stavby aj.. Hmota vhodná zejména jako 
podklad pod tepelně svařitelné pasy všech druhů, pod hydroizolační nátěry DenBitu 
DK-ATN, DenBitu STYRO LT a jine nátěrové hmoty. Spotřeba 0,1 - 0,25 kg/m2.

OBJEDNACÍ 
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA

10990BI kanystr 9 kg černá
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Reflexní ochranný lak 
DenBit REFLEX ALU

Asfaltová opravná stěrka 
DenBit U 

Je bitumenová hmota modifikovaná syntetickým kaučukem s přídavkem živic 
a chemických sloučenin vylepšujících přilnavost k různým podkladům. Obsahuje 
stříbrné barvivo s dekoračním a antireflexním efektem. Nátěr je zcela odolný vůči 
vodě, slabým kyselinám a zásadám. Druh podkladu: Krytiny z asfaltových lepenek, 
bitumenových šindelů, eternitu, betonových zdí a podobné minerální podklady, 
cementové, cemento-vápenné omítky. Použití: Jako roztok určený pro konzervování 
střešních krytin. Použití ve venkovním prostoru budov. Spotřeba 0,15 – 0,25 kg/
m2 v 1 nátěru.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

11005BI plechovka 4,5 kg stříbrná
11006BI plechovka 9 kg stříbrná

Střešní izolační nátěr 
DenBit S-T4 červený

Střešní bitumenový tmel 
DenBit ROOFPLAST 

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

CH0038 kbelík 5 kg červená
CH0035 kbelík 12 kg červená
CH0034 soudek 40 kg červená

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

10205BI kartuše 310 ml černá

Jednosložkový hydroizolační nátěr na bázi disperze kopolymerů a oxidu železitého. 
Ideální pro rekonstrukce střešních krytin z asfaltových pásů s minimálním sklonem 
střechy od 3%. Ochranný nátěr pozinkovaných plechů a eternitových střešních 
krytin. Po vytvrzení vytváří vodonepropustnou hydroizolační membránu. Pozn.: 
Nerovnosti podkladu nesmějí přesáhnout ± 5 mm. Výtluky lze vyspravit tmelem 
S-T1. Výrobek má klasifikovaci proti ohni BROOF(t1) podle EN 13 501-1. Spotřeba 
1,4 – 2,0 kg/m2 ve všech nátěrech.

Pro drobné opravy a lepení živičných střešních krytin (šindelů) za studena, utěsňo-
vání zakončovacích plechů, oplechování komínů, atik. Dotmelování parapetových 
a štítových krytin, průchodů okapových svodů a přechodů střech. Nouzové opravy 
střech, okapů, tzv. přeplátováním. Podtmelování hřebenových krytin.

81.22

81.06

81.26

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

11010BI kbelík 5 kg černá
11011BI kbelík 10 kg černá

Hotová plastická bitumenová hmota ve formě pasty, vysoce modifikovaná syn-
tetickým kaučukem, obsahuje vyztužující vlákna a chemické přísady umožňující 
použití na mírně vlhkém podkladu. Druh podkladu: Beton, zdivo, omítky, krytiny 
a oplechování, sádrové podklady, lepenka a materiály na bitumenové bázi, např. 
šindele. Použití: Oprava poškozených míst a vyplňování úbytků střešních krytin 
(zlomů, prasklin, mezer, bublin, průsaků), k provádění místního utěsnění hyd-
roizolace. Elastoplastické bezešvé nátěry podzemních částí staveb. Utěsňování a 
oprava klempířských prvků. Vykazuje odolnost vůči povětrnostním vlivům, slabým 
kyselinám a zásadám, agresivním látkám obsažených v zemi. Spotřeba 1,2 kg/m2 
při tl. nátěru 1mm.

81.23
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SUPER FLEX
C2TES1

TOP produkt

Na podlahová vytápění

Lepení přímo na starou dlažbu

Zlepšené deformovatelné lepidlo (S1)

Lepení obkladů bazénů i skleněné dlažby

Prodloužená doba zavadnutí (E), snížený skluz (T)

Zpracovatelnost 180 minut

Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu
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Flexibilní lepidlo na obklady  
a dlažbu SUPER FLEX C2TES1
Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu. Odolné mrazu pro vnitřní a vnější použití. 
Je určeno pro lepení keramických nebo skleněných obkladů a dlažby z přírodního 
i umělého kamene na omítku, beton, pórobeton a neomítnuté zdivo a pro lepení 
dlažby na podlahové vytápění včetně el.rohoží i přímo na starou dlažbu. Lepidlo 
je rovněž možné použít pro lepení tepelně izolačních materiálů z polystyrénu nebo 
desek z minerální vlny na zdivo fasád. Pro stěrkování fasádních minerálních izolač-
ních desek a polystyrénu za použití armovací mřížky. Přibližná spotřeba 2,5 kg/m2

při lepeni obkladů; 4 - 6 kg/m2 při lepeni dlažby a hrubé keramiky; lepení izolantu 
3,5 kg/m2.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

57103QS1 pytel 25 kg šedá

Flexibilní lepidlo na obklady  
a dlažbu QUARTZ FLEX C2TE 

Flexi lepidlo na obklady a dlažbu 
QUARTZ EXTRA C2T 

Flexibilní lepidlo na obklady 
a dlažbu QUARTZ C2

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

571044RL pytel 7 kg šedá
57103Q pytel 25 kg šedá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

57104Q pytel 25 kg šedá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

57100Q pytel 25 kg šedá

Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu určena pro lepení keramických obkladů 
a dlažby z přírodního i umělého kamene, desek nekonstantní tloušťky - např. lo-
tto, jemnozrnné kameniny a velkoformátových desek na omítku, beton, pórobeton 
a neomítnuté zdivo. Rovněž se používá pro lepení dlažby na vytápěné podlahy, na 
tekuté hydroizolační nátěry např. Tekutou lepenku S-T8 a další hydroizolační hmoty, 
starou dlažbu apod. Je ideální pro lepení tepelně izolačních materiálů z polystyrenu 
nebo desek z minerální vaty na zdivo fasád. Přibližná spotřeba  2,5 kg/m2 při lepeni 
obkladů; 4 - 6 kg/m2 při lepení dlažby a hrubé keramiky.

Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu určena pro lepení keramických obkladů 
a dlažby z přírodního i umělého kamene, desek nekonstantní tloušťky jemnozrnné 
kameniny a velkoformátových desek na omítku, beton, pórobeton a neomítnuté 
zdivo. Rovněž se používá pro lepení dlažby na vytápěné podlahy, na tekuté hyd-
roizolační nátěry např. Tekutou lepenku S-T8 a další hydroizolační hmoty apod. 
Lepidlo je vhodné pro lepení tepelně izolačních materiálů z polystyrenu nebo 
desek z minerální vaty na zdivo fasád. Přibližná spotřeba 2,5 kg/m2 při tl. 3 mm  
a 4 kg/m2 při tl. 6 mm.

Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu určena pro lepení keramických obkladů 
a dlažby z přírodního i umělého kamene na omítku, beton, pórobeton a neomítnuté 
zdivo, pro lepení dlažby na tekuté hydroizolační nátěry např. Tekutou lepenku S-T8 
a další hydroizolační hmoty apod. Lepidlo je vhodné pro lepení tepelně izolačních 
materiálů z polystyrenu nebo desek z minerální vaty na zdivo fasád. Pro stěrkování 
fasádních minerálních izolačních desek a polystyrénu za použití armovací mřížky. 
Přibližná spotřeba při kontaktním lepení 2,5 kg/m2 při tl. 3 mm a 4 – 6,0 kg/m2 
při tl. 6 mm.

06.77s

06.77

06.76

06.77b
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Lepicí a zdicí tmel na pórobeton 
a cihly QUARTZ PORO

Průmyslově vyráběná suchá lepicí malta využívající přírodní materiály, křemičitých 
písků, cementu, příměsí a přísad. Velikost středního zrna 0,7 mm. Malta je určená 
pro zdění/lepení pórobetonových tvárnic nosných i příčkových stěn (Ytong, Heb-
el, Siporex, H+H aj.) a keramických cihel. Je možné ji použít pro vyspravování 
nerovných povrchů vnitřních omítek, betonů, neomítnutých pórobetonových zdí 
a dalších aplikací.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

57107QP pytel 25 kg šedá

Lepicí a stěrkový tmel QUARTZ 
FASÁDA

Armovací perlinka QUARTZ DEBETEX

Štuková omítka

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

57106Q pytel 25 kg šedá

OBJ. ČÍSLO GRAMÁŽ (g/m2) / ŠÍŘKA (cm) DÉLKA (m) BARVA

B9041BD 145 / 100 50 bílá
B90421BD 145 / 100 20 bílá
B9042BD 145 / 100 10 bílá
B9043BD 165 / 100 50 bílá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

00200RL kbelík 4 kg bílá
00201RL kbelík 8 kg bílá
00202RL kbelík 14 kg bílá
00203RL kbelík 25 kg bílá

Je suchá cementová lepicí a stěrková směs určena pro kompletní proces zateplo-
vání fasád tzn. lepení tepelně izolačních materiálů jako fasádní polystyren EPS (ex-
pandovaný), XPS (extrudovaný polystyren), izolační desky z minerálních vláken na 
zdivo a fasádu. Stejně tak se používá pro celý proces stěrkování, tj. vkládání armo-
vací mřížky/perlinky na tyto tepelně izolační materiály, a vytváří tak ideální podklad 
pro finální úpravu před aplikací dekorativních omítek. Dále se používá v kombinaci 
s armovací perlinkou pro renovaci starých vypraskaných omítek. Přibližná spotřeba 
3,5 kg/m2 pro lepení izolantu (podle rovinnosti podkladu) a cca 1,2 kg/m2 při 
tl. 1 mm při provádění základní výztužné vrstvy. 

Síťka ze skelného vlákna určená pro zateplování fasád. Používá se rovněž na 
vyztužování vnějších a vnitřních omítkových vrstev na bázi cementu, vápna, 
jiných anorganických pojiv a pojiv modifikovaných polymery.  Vyztužování 
(armování) omítek, polystyrénu při stavbě stěnových příček, bočních stěn 
van a sprchových koutů apod. Dále se používá pro vkládání do cementových 
lepidel při pokládce dlažby na nestabilní podklady a do hydroizolačních nátěrů 
např. S-T4, Tekuté elastické hydroizolace, Tekuté asfaltové hydroizolace nebo 
Tekuté lepenky S-T8 (suterény, koupelny, terasy, balkóny apod.). Zkoušeno 
podle ETAG 004.

Je hotová namíchaná štuková omítka s inovovanou recepturou a použitím i do ex-
teriéru. Používá především pro zhotovení finálních úprav zdí, pro opravy starých 
omítek nebo na povrchy jako je hladký beton a pórobeton. Při použití v méně nároč-
ných objektech může nahrazovat pro svoji bělost základní malířský nátěr. Je určena 
pro rekonstrukce panelových bytů po odstranění tapet, při opravách stěn nebo při 
opravách starých omítek před malováním. Při dokončovacích pracích po zaschnutí 
jádrových omítek. Přibližná spotřeba 1,5 – 2,0 kg/m2.

06.74

06.78

06.79

06.70
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Samonivelační hmota na podlahy 
QUARTZ PREMIUM 
Pro velkoplošné vyrovnání hrubých nerovností především betonových podlah v síle 
2 - 10 mm, během jednoho úkonu nebo pro vyrovnání lokálních nerovností do 20 
mm v jednom pracovním chodu do velikosti výtluku o průměru cca 1,2 m. Ná-
sledně se kladou finální vrstvy podlahových krytin např.: plovoucí podlahy, dlažba, 
parkety, koberce nebo linoleum. Vyhovuje normě EN 13813. Přibližná spotřeba cca 
15 kg/m2 při tloušťce 10 mm

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

57108Q pytel 25 kg šedá

Flexibilní samonivelační hmota  
na podlahy QUARTZ PLUS THERMO

Rychletuhnoucí samonivelační hmota 
na podlahy QUARTZ SUPER 

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

57110QP pytel 25 kg šedá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

57110Q pytel 25 kg šedá

Samonivelační potěrová hmota na bázi cementu, plniv a speciálních zušlechťují-
cích přísad. Používá se pro vyrovnání betonových povrchů jako pružná vyrovnávací 
vrstva pro vytápěné podlahy v občanské a bytové výstavbě. Vyrovnání výškových 
rozdílů celoplošně v síle vrstvy 2 – 10 mm, pro lokální nerovnosti až do tloušťky 
15 mm v jednom pracovním úkonu. Následně se kladou finální vrstvy podlahových 
krytin, např.: plovoucí podlahy, dlažba, parkety, koberce nebo linoleum. Vyhovuje 
normě EN 13813. Přibližná spotřeba cca 15 kg/m2 při tloušťce 10 mm. Běžná po-
chůznost po 24 hod.

Pro vyrovnání hrubých nerovnosti především betonových podlah nebo spádových 
vrstev jako podklad pro Tekutou lepenku S-T8 nebo Flexibilní lepidla na obklady 
a dlažbu. Vyrovnání výškových rozdílů v jedné vrstvě 2 – 15 mm, lze klást celoploš-
ně až do celkové tl. 30 mm ve dvou vrstvách. Pro vyrovnání lokální nerovnosti až do 
tloušťky 30 mm v jednom pracovním úkonu. Následně se kladou finální vrstvy pod-
lahových krytin např.: plovoucí podlahy, dlažba, parkety, koberce nebo linoleum. 
Vyhovuje normě EN 13813. Přibližná spotřeba cca 15 kg/m2 při tloušťce 10 mm.

06.90p

06.86

06.90

06.72b
06.72

Sádra rychloopravná FAST GIPS
Sádra stavební
Rychletuhnoucí sádra k ručnímu zpracování na drobné opravy pro použití jako sta-
vební pojivo pro zednické a instalatérské práce, pro výrobu sádrových forem, přísada 
do omítkových a maltových směsí.  Vhodná pro provádění elektroinstalací, vodoin-
stalací, a při topenářských a stavebních pracích. Na drobné opravy při malířské a 
štukatérské práci. Vyhovuje normě EN 13279-1.

OBJEDNACÍ 
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA

00415GY pytel (FAST GIPS) 1 kg bílá

00416GY pytel (FAST GIPS) 5 kg bílá

00418GY pytel (sádra stavební) 1 kg bílá

00419GY pytel (sádra stavební) 5 kg bílá



HYDROIZOLACE
a PENETRACE

TOP produkt

Zvyšují přídržnost k podkladu, pružnost a pevnost

Zvyšují hydroizolační vlastnosti,
vodonepropustnost
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Tekutá lepenka S-T8
Těsnicí pás S-T8 
Pro hydroizolace zděných, betonových, železobetonových konstrukcí, lehčených 
betonů, na potěry, mazaniny, omítky, zdící materiály z pálených cihel, desky CET-
RIS a sádrokartonové konstrukce. Trvale pružná dvousložková hydroizolační těsnicí 
hmota na bázi polymercementové suspenze, vhodná pod dlažby balkónů, teras 
a lodžií. Určena na hydroizolace pod obklady a dlažbu v koupelnách, bazénech, 
nebo vodních nádržích. Pro zvýšení účinnosti se vkládají do rohů, koutů a dilatač-
ních spár těsnicí pásy a průchody. Jedno balení obsahuje sypkou a tekutou složku. 
Odolává tlakové vodě. Díky extrémně vysoké přilnavosti k podkladům je vhodná 
i k antikorozním nátěrům ocelových konstrukcí. Dle účelu použití, způsobu naná-
šení a savosti podkladu možno do směsi přidat 10 až 15% vody. Druhou vrstvu je 
možné nanést po cca 24 hodinách. Přibližná spotřeba 1,5 kg/m2 při 2 nátěrech.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

CH0304 kbelík 7 kg šedá
CH0302 kbelík 15 kg šedá
CH0305 soudek 25 kg šedá

OBJ. ČÍSLO TYP ROZMĚR BARVA

CH03053 Těsnicí pás blister 120 mm x 5 m šedá
CH0306 Těsnicí pás 120 mm x 10 m šedá
CH0307 Těsnicí pás 120 mm x 50 m šedá
CH0308 Vnitřní těsnicí roh 140 mm x 140 mm šedá
CH0309 Vnější těsnicí roh 140 mm x 140 mm šedá
CH03091 Pružný průchod malý 120 mm x 120 mm šedá
CH0310 Pružný průchod velký 400 mm x 400 mm šedá

Jednosložková hydroizolace 
KOUPELNA 

Jednosložková hydroizolace 
EXTERIÉR

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

CH0290 kbelík 5 kg medově hnědá
CH0291 kbelík 13 kg medově hnědá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

CH0292 kbelík 5 kg modrá
CH0293 kbelík 13 kg modrá

Již hotová jednosložková, polotekutá hmota na bázi polymerové disperze. Po za-
schnutí hmoty se vytvoří vysoce elastický, těsný, voděodolný nátěr s dobrou přilna-
vostí k podkladu. Hydroizolace je určena k provádění hydroizolačních nátěrů pod 
keramické obklady a dlažbu v interiérech se zvýšenou vlhkostí: koupelny, sprchy, 
toalety, prádelny, sklepy, kuchyně, umývárny nádobí, třídírny zeleniny, v objektech 
společného stravování apod. Aplikuje se na podklady: beton, cementové, vápeno-
-cementové omítky, zdivo s plnou spárou, stěny ze silikátových i pálených cihel 
a pórobetonů. Desky cementovláknité, sádrokartonové, překližkové a OSB desky. 
Podlahy betonové, cementové a anhydritové. Přibližná spotřeba 1,0 – 1,5 kg/m2 
při 2 nátěrech.

Již hotová jednosložková, polotekutá hmota na bázi polymerové disperze. Po za-
schnutí hmoty se vytvoří vysoce elastický, těsný, voděodolný nátěr s dobrou při-
lnavostí k podkladu. Hydroizolace je určena k provádění hydroizolačních nátěrů 
pod keramické obklady a dlažbu v interiérech a exteriérech budov: balkóny, tera-
sy, lodžie, mokré prostory, koupelny, sprchy, toalety, prádelny, sklepy, kuchyně, 
umývárny apod. Aplikuje se na podklady: beton, cementové, vápeno-cementové 
omítky, zdivo s plnou spárou, stěny ze silikátových i pálených cihel a pórobeto-
nů. Podlahy betonové, cementové a anhydritové. Pro zvýšení účinnosti se vklá-
dají do rohů, koutů a dilatačních spár těsnicí pásy a průchody. Přibližná spotřeba  
1,5 kg/m2 při 2 nátěrech.

09.S-T8

06.93a

06.93b
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A PENETRACE

01/2014

S2802A Penetrace stavebních 
podkladů

Jednosložková nízkoviskózní kapalina na bázi vodné disperze styrenakrylátového 
kopolymeru SOKRAT, vytvářející po vytvrzení transparentní polymerní vodou neroz-
pustný film. Snižuje a sjednocuje savost podkladu a zvyšuje adhezi následných vrs-
tev. Používá se pro penetrační nátěry pod jádrové a finální omítky, fasádní a interié-
rové malby. Dále pro zvýšení přilnavosti stavebních lepidel, samonivelačních hmot 
apod. Ředí se v poměru 1:2 až 1:10 s vodou. Vydatnost > 10 m2/l (při ředění 1:2).

Hloubková penetrace 

Adhezní můstek

Likvidátor plísní s dlouhodobým 
účinkem

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

57450Q láhev 1 litr transparentní
57451Q kanystr 5 litrů transparentní

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

CH02022 láhev 1 kg mléčně bílá
CH020222 kanystr 3 kg mléčně bílá
CH02024 kanystr 5 kg mléčně bílá
CH02025 kanystr 10 kg mléčně bílá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

57250Q kelímek 1 kg bílá až nažloutlá
57252Q kbelík 5 kg bílá až nažloutlá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

57614Q láhev s rozprašovačem 500 ml -

Vysoce kvalitní penetrátor, který se využívá pro sjednocení savosti podkladu a sní-
žení nasákavosti před lepením obkladů a dlažeb, před  vyrovnáváním podlah samo-
nivelačními hmotami, k lokálním opravám podkladních betonů, betonových podlah, 
cihelného zdiva a omítek nebo před nátěry zdiva či fasád. Oproti klasické S2802A 
má až o 25% vyšší penetrační účinnost, kdy proniká do hloubky minimálně 20 mm 
při plném nasycení, zpevňuje podklad, zvyšuje odpudivost vůči vodě a zlepšuje 
adhezi k následné vrchní vrstvě. Vytváří bariérový efekt – potlačuje vzlínání roz-
pustných solí z podkladu.

Zpevňující a podkladový nátěr na staré a nové podklady jako je např. umakart, be-
ton, emailové nátěry, dlaždice a obklady, desky z tvrdého vlákna, omítky a pod 
cementová lepidla určená k lepení obkladů a dlažby, pod samonivelační hmoty, 
Tekutou lepenku S-T8, Tekutou elastickou hydroizolaci, Výplňovou opravnou stěrku 
na beton QUARTZ VÝPLŇ apod. Pro velmi savé podklady se Adhezní můstek ředí 
v poměru max. 1: 0,5 (adhezní můstek : voda). Spotřeba je cca 0,2 kg/m2.

Pro likvidaci plísní na zdech, stropech, okolo van, umyvadel, kuchyňských linek, 
oken a dveří. Odstraní plíseň z betonu, kamene, omítek a stavebních materiálů. 
Působí likvidačně i preventivně proti plísním, mikroskopickým vláknitým houbám, 
řasám, mechům, lišejníkům, kvasinkám a bakteriím. Plísně se před postřikem ne-
odstraňují, aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných výtrusů. Likvidátor plísní lze 
přidávat do malířských, vodou ředitelných barev v množství 25 - 50 ml na 1 kg 
nátěrové hmoty. 
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy 
přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

09.S-T70_10

06.96

06.92

06.82
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Impregnační a ochranný 
nátěr zdiva PROFI 
Přípravek na bázi polyxystearanu pro ochranu porézních materiálů před nepříz-
nivými povětrnostními vlivy, vnikáním vody, agresivními chemikáliemi a špínou 
z ovzduší, působením mrazu a rozmrazovacích solí. Chrání beton, cihly, omítky, 
dřevo, přírodní a umělý kámen. Zvýrazňuje přirozenou kresbu a vzhled ošetřeného 
materiálu. Vytváří samočistitelný, hydrofóbní povrch. Zamezuje růstu mechu. Mini-
malizuje tvorbu výkvětů. Provádí se jeden nebo dva nánosy, ale obvykle postačuje 
jeden nános. Doba schnutí je 3-4 hodiny a povrch je odolný vůči vodě po 24 ho-
dinách. Nátěr je účinný nejméně 5 až 10 let. Ošetření lze dodatečně obnovovat.

Plastifikátor betonů

Zimní přísada pro betonáže 
za nízkých teplot

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

CH00031 plechová dóza 1 litr transparentní
CH00032 plechový kanystr 5 litrů transparentní

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

CH0520 láhev 1 litr hnědá
CH0521 kanystr 5 litrů hnědá
CH0524 kanystr 10 litrů hnědá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

CH0500 láhev 1 litr nažloutlá
CH0501 kanystr 5 litrů nažloutlá

Pro výrobu architektonických a pohledových betonů, prefabrikovaného betonu 
a transportbetonu. Pro přípravu cementových směsí a všech cementem pojených 
hmot. Vhodný pro injektáže, příjezdové rampy a garážová stání, pro výrobu zámkové 
dlažby, pro betony podlahového topení. Má nivelační schopnost. Snižuje spotřebu 
vody a paropropustnost betonů. Prodlužuje zpracovatelnost, zvyšuje soudržnost 
a snižuje výskyt smršťovacích trhlin. Zvyšuje počáteční a koncové pevnosti a hut-
nost betonu. Odpovídá EN 934-2, T1/T2. Přibližná spotřeba: 0,55 litrů až 1,3 litrů 
(0,6 – 1,5 kg) na 100 kg cementu.

Pro veškeré betonářské práce jako urychlovač tvrdnutí. Přísada zvyšuje hydratač-
ní teplotu, urychluje počáteční nárůst pevnosti betonu a jeho tvrdnutí. Je určena 
především pro zpracování betonu v zimním období až do –10°C při splnění násle-
dujících podmínek: Složky pro přípravu směsi nesmějí být zmrzlé, obsahovat led, 
zmrazky a sníh. Dávkuje se více cementu a méně vody. Podklad (zdivo, původní 
beton apod.) nesmí být promrzlý, nanášení probíhá za plusových teplot. Po aplikaci 
je nutné konstrukce chránit proti úniku tepla uvolněného během hydratačního pro-
cesu. Odpovídá EN 934-2, T1/T12. Dávkuje se 0,65 až 2,0 litrů přísady na 100 kg 
cementu

07.95

07.92

07.90

07.90Zimní přísada pro betonáže 
za nízkých teplot S2802Z
Pro veškeré betonářské práce jako urychlovač tuhnutí. Zvyšuje hydratační teplotu, 
urychluje počáteční nárůst pevnosti betonu a jeho tvrdnutí. Je určena především 
pro zpracování betonu v zimním období až do –10°C. Zlepšuje zpracovatelnost 
betonů, dodává plasticitu a zvyšuje odolnost vůči působení mrazu. Odpovídá EN 
934-2, T7. Dávkuje se 0,8 – 2,5 kg přísady na 100 kg cementu.

OBJEDNACÍ 
ČÍSLO

OBAL OBSAH BARVA

CH0400 láhev 1 litr nažloutlá

CH0401 láhev 2 litry nažloutlá

CH0402 kanystr 5 litrů nažloutlá

CH0403 kanystr 10 litrů nažloutlá



OCHRANNÉ NÁTĚRY

TOP produkt

NA DŘEVO

Preventivní ochrana dřeva

Likvidace plísní, hub a hmyzu

Dlouhodobá účinnost

Interiér a exteriér
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Ochranný nátěr na dřevo 
OPTIMAL 
Pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva a lignocelulozových materiálů před 
napadením dřevokaznými houbami třídy Basidiomycetes (dřevomorka domácí) 
a dřevokazným hmyzem (tesařík krovový a červotoč) v třídách ohrožení 1 a 2 dle 
ČSN EN 335-1 a ČSN EN 335-2. Typové označení přípravku dle ČSN 490600-1 je 
FB, P,  lP , 1, 2, S. Vydatnost z 1 litru až 33 m2.

Použití: Ochrana nových a zabudovaných dřevěných prvků a konstrukcí, které jsou 
zcela chráněné před povětrnostními vlivy, přípustné je přechodné navlhnutí, např. 
dřevo pod střechou, konstrukce krovů, střech, skladů, chat apod.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy 
přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Ochranný nátěr na dřevo PROFI 

Ochranný nátěr na dřevo 
PLUS

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

CH068 láhev 1 kg zelená
CH069 kanystr 5 kg zelená
CH070 kanystr 25 kg zelená
CH076 láhev 1 kg transparent
CH077 kanystr 5 kg transparent
CH0770 láhev 1 kg hnědá
CH0771 kanystr 5 kg hnědá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

CH060 láhev 1 kg zelená
CH061 kanystr 5 kg zelená
CH086 láhev 1 kg hnědá
CH087 kanystr 5 kg hnědá

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

CH072 láhev 1 kg transparent
CH073 kanystr 5 kg transparent

Pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva a lignocelulozových materiálů před na-
padením dřevokaznými houbami třídy Basidiomycetes (dřevomorka domácí), dře-
vokazným hmyzem (tesařík krovový a červotoč) a plísní v třídách ohrožení 1, 2 a 3 
dle ČSN EN 335-1 a ČSN EN 335-2. Typové označení přípravku dle ČSN 490600-1 
je FB, P,  lP , 1, 2, 3, SP. Vydatnost z 1 litru až 50 m2.

Použití: Ochrana nových nebo zabudovaných dřevěných prvků a konstrukcí, které 
nemusí být chráněné před povětrnostními vlivy, nesmí však být ve styku se zemí, 
např. altány, pergoly, ploty, konstrukce krovů, střech, skladů, chat apod.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy 
přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Pro ochranu dřeva a lignocelulozových materiálů s preventivním účinkem proti 
dřevokazným houbám (např. dřevomorka) a plísním a preventivním i likvidačním 
účinkem na dřevokazný hmyz (např. červotoč, tesařík). Je určen k povrchové im-
pregnaci napadeného dřeva v interiérech a exteriérech a také k ochraně zdiva a omí-
tek proti prorůstání dřevokaznými houbami. Typové označení (dle ČSN 490600-1): 
FB, P,  lP , 1, 2, 3, S, D. Vydatnost z 1 litru až 25 m2.

Použití: Ošetření napadeného dřeva a konstrukcí v interiérech (např. trámové stropy, 
krovy, podlahy) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (např. rou-
bené stavby, sruby, zahradní chaty, altány, pergoly, ploty, střešní podbití, dřevěné 
okenice, zahradní nábytek apod.).

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy 
přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

07.98

07.99

07.96



PÁSKY

TOP produkt

A OBALOVÉ MATERIÁLY

Maskovací krepové pásky

Textilní lepicí a lemovací pásky

PE lepicí a těsnicí pásky

Výstražné a bariérové pásky

Pásky profi

Zakrývací fólie a plachty

Obalové materiály
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Maskovací krepová páska 60°C 
Pro ochranu různých povrchů před potřísněním ploch nebo mechanickým poško-
zením. Odolná vůči tepelným změnám, barvám a rozpouštědlům. Přilne k většině 
materiálů kromě lakovaných povrchů. Pásku je nutno odstranit do 24 hodin po na-
lepení. Tepelná odolnost pásky do +60°C. Aplikace při teplotách 0°C až +40°C.

Profi UV odolná maskovací páska

Hliníková páska

Metalizovaná páska 

Kobercová oboustranně 
lepicí páska 

OBJ. ČÍSLO ŠÍŘKA (mm) DÉLKA (m) BARVA

B7091MA 30 33 žlutá
B709MA 38 33 žlutá
B708MA 50 33 žlutá

OBJ. ČÍSLO ŠÍŘKA (mm) DÉLKA (m) BARVA

B7001RL 19 50 světle žlutá
B7011RL 25 50 světle žlutá
B7021RL 30 50 světle žlutá
B7031RL 38 50 světle žlutá
B7041RL 50 50 světle žlutá

OBJ. ČÍSLO ŠÍŘKA (mm) DÉLKA (m) BARVA

B752RL 50 50 stříbrná
B753RL 75 50 stříbrná
B754RL 100 50 stříbrná

OBJ. ČÍSLO ŠÍŘKA (mm) DÉLKA (m) BARVA

B812RL 25 50 -
B813RL 50 5 -
B814RL 50 10 -
B815RL 50 25 -

OBJ. ČÍSLO ŠÍŘKA (mm) DÉLKA (m) BARVA

B751RL 50 50 stříbrná
B7511RL 75 50 stříbrná
B7512RL 100 50 stříbrná

Pro ochranu dřevěných a kovových povrchů při výrobě, montážích oken a dveří 
(před PUR pěnou) a při omítání. Chrání před potřísněním ploch nebo mechanickým 
poškozením. Odolná vůči tepelným změnám, barvám a rozpouštědlům. Pásku je 
nutno odstranit do 7 dnů po nalepení. Tepelná odolnost -20°C až +80°C. Aplikace 
při teplotě od +5°C.

Pro spojování a obalování izolačních materiálů, klimatizačních či ventilačních 
jednotek, překrytí hadicových a kabelových bandáží apod. Má vynikající parotěsné 
vlastnosti, odolává UV záření, teplu a stárnutí. Je vyrobená z čisté hliníkové fólie 
a z jedné strany pokrytá akrylátovou lepicí vrstvou. Tepelná odolnost pásky -30°C 
až +85°C. Aplikace při teplotách +5°C až +40°C.

Stejné použití jako u Hliníkové pásky. Páska je vyrobena z metalizované polypropy-
le- nové fólie a z jedné strany pokryta akrylátovou lepicí vrstvou. Celková tloušťka 
0,051 mm, pevnost proti přetrhnutí: 100 N/25 mm, přilnavost na kov 5 N/25 mm, 
tažnost pásky je až 120%. Tepelná odolnost pásky -30°C až +80°C. Aplikace při 
teplotách +5°C až +40°C.

Pro lepení a upevňování koberců zvláště na nesavé podklady, jako je např. dlažba, 
linoleum, umakart apod. Vyniká silnou přilnavostí a lepivostí k většině podklado-
vých materiálů. Základ pásky je tvořen polypropylenovým nosičem s oboustranným 
nánosem syntetického pryžového lepidla. Tloušťka pásky: 0,11 mm, pevnost v tahu: 
50 N/25 mm, přilnavost na kov: 20 N/25 mm. Tepelná odolnost pásky -20°C až 
+70°C.

08.20b

08.21

08.12

08.14

08.40
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PÁSKY 
A OBALOVÉ MATERIÁLY

01/2014

Určená pro upevňování cedulí a dekorativních předmětů. Okamžitá fixace tabulí na 
prezentacích, výstavách a veletrzích. Fixace lepených předmětů při montážích jako 
lepení zrcadlových stěn, menších zrcadel do skříní a koupelen apod. Přilnavost 
k podkladu obstarává oboustranný nános kaučukového lepidla na pěnové PE pásce. 
Pevnost v tahu (únosnost): 100 N/cm2, pevnost ve střihu: 41 N/cm2, přilnavost 
k podkladu: 27 N/25 mm. Tepelná odolnost pásky -40°C až +70°C. Aplikace při 
+10°C až +40°C.

OBJ. ČÍSLO
ŠÍŘKA (mm) x 

TLOUŠŤKA (mm)
DÉLKA 

(m)
BARVA

B5201RL 15 x 1 10 bílá
B5261RL 19 x 1 10 bílá
B5321RL 25 x 1 10 bílá
B5211RL 15 x 2 10 bílá
B5271RL 19 x 2 10 bílá
B5331RL 25 x 2 10 bílá

OBJ. ČÍSLO
ŠÍŘKA (mm) x 

TLOUŠŤKA (mm)
DÉLKA 

(m)
BARVA

B5202RL 15 x 1 5 bílá
B5262RL 19 x 1 5 bílá
B5322RL 25 x 1 5 bílá
B5212RL 15 x 2 5 bílá
B5272RL 19 x 2 5 bílá
B5332RL 25 x 2 5 bílá

Univerzální textilní páska 

Fasádní páska STRONG 

Samolepicí těsnicí páska 
do oken a dveří 

OBJ. ČÍSLO ŠÍŘKA (mm) DÉLKA (m) BARVA

B7060MA 48 20 oranžová
B7061MA 50 25 oranžová
B7062MA 50 50 oranžová

OBJ. ČÍSLO ŠÍŘKA (mm) x TLOUŠŤKA (mm) DÉLKA (m) BARVA

B0001RL 9 x 2 20 bílá
B0002RL 9 x 2 20 šedá
B0003RL 9 x 3 20 bílá
B0004RL 9 x 3 20 šedá

Pro veškeré opravy nebo montáže v interiéru i exteriéru v hobby sféře. Je pevná, 
vodovzdorná, snadno a okamžitě použitelná. Nosičem je laminovaný polyetylén na 
bavlněné textilní mřížce s nánosem vysoce lepivého kaučukového filmu. Používá se 
pro bandážování a ovíjení potrubí při napojování tepelné izolace, opravy poškoze-
ných a roztržených plachet stanů, celt a automobilových plachet. Opravy roztrže-
ných fóliovníků, fixace chráničů apod. Drobné opravy v automobilovém průmyslu, 
jako prasklé hadice, poškozené kabely. Celková tloušťka: 0,2 mm, pevnost proti 
přetrhnutí: 35 N/cm, přilnavost na kov: 4 N/cm. Tepelná odolnost pásky -40°C až 
+80°C. Aplikovat pásku je možné v rozsahu 0°C až +60°C.

Je malířská a fasádní páska, odolná UV-záření, speciálně vyvinutá pro profesionální 
použití. Lehce odstranitelná do 7 dnů po aplikaci bez zanechání lepidla. Pro vytvá-
ření rovných přechodů v omítce. Díky skvělé přilnavosti lze vytvořit ostré linie. Na 
různorodé povrchy, zahrnující dříve natřené stěny a stropy, sokly, podlahové lišty, 
omítky, cihly, beton, dřevo, obklady a dlažbu a další. Nosičem je LDPE / textilní 
mřížka s UV filtrem.

Pro těsnění spár mezi rámy oken a dveří, poklopů a krytů. Rychle a jednoduše utěs-
ní škvíry a zamezí proudění vzduchu a průniku chladu. Páska je vyrobená z měkkého 
polyetylénu s jednostranným nánosem vysoce lepivého filmu. Odolává vlhku, vodě, 
prachu a stárnutí. Tepelná odolnost pásky -30°C až +80°C. Aplikace při teplotách 
+5°C až +40°C.

OBJ. ČÍSLO
ŠÍŘKA 
(mm)

DÉLKA 
(m)

BARVA

B799TE 50 25 stříbrná
B800TE 25 50 stříbrná
B8001TE 30 50 stříbrná
B801TE 38 50 stříbrná
B802TE 50 50 stříbrná

OBJ. ČÍSLO
ŠÍŘKA 
(mm)

DÉLKA 
(m)

BARVA

B8031RL 25 10 stříbrná
B8041RL 50 10 stříbrná
B796TE 25 25 stříbrná
B797TE 30 25 stříbrná
B798TE 38 25 stříbrná

08.30

08.10 
08.10a

08.19b

08.60

Oboustranně lepicí upevňovací 
páska v krabičce
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Zakrývací fólie

Zakrývací plachta s kovovými oky 
STANDARD

Protiprachová fólie na dveře se zipem

OBJ. ČÍSLO ŠÍŘKA (cm) x DÉLKA (cm)
TLOUŠŤKA 
FOLIE (ym)

BARVA

B901FOL 120 x 220 100 transparentní

OBJ. ČÍSLO ŠÍŘKA (m) x DÉLKA (m) TYP BARVA

B900FOL 4 x 5 standard transparentní
B899FOL 4 x 5 extra transparentní
B889FOL 4 x 5 super transparentní
B8967FOL 12 x 5 100 my transparentní
B898FOL 4 x 5 malířská transparentní

Pro efektivní zakrytí stavebních strojů, materiálů, nářadí, strojů a vozíků, na zahradě 
pro zakrytí dřeva na otop, slámy, shrabaného listí, bazénů proti nečistotám. Pomocí 
plachty je možné vytvořit lehké přístřešky při campingu, nebo obnažených krovech, 
odolná proti povětrnostním vlivům, propíchnutí a protržení, vodonepropustná, lehce 
omyvatelná. Je opatřená zdvojenými svařenými lemy. Plachta je pevná, s kovový-
mi oky vždy po jednom metru délky na uchycení. Při požadavku na vyšší pevnost 
plachty a její tloušťku použijte Zakrývací plachtu s kovovými oky PROFI.

Protiprachová fólie se zipem se umisťuje do dveř-
ních otvorů. Funguje jako protiprachová uzávěra, 
oddělující čisté prostory s provozem od místnos-
tí, kde probíhá stavební činnost.

OBJ. ČÍSLO ŠÍŘKA (m) x DÉLKA (m) TYP

B923FOL 2 x 3 STANDARD
B924FOL 3 x 4 STANDARD
B925FOL 3 x 5 STANDARD
B920FOL 4 x 5 STANDARD
B926FOL 4 x 6 STANDARD
B9261FOL 5 x 6 STANDARD
B922FOL 5 x 8 STANDARD
B929FOL 6 x 8 STANDARD
B921FOL 6 x 10 STANDARD
B930FOL 8 x 10 STANDARD
B927FOL 8 x 12 STANDARD
B928FOL 10 x 15 STANDARD

08.07

08.01a

08.07

Pro vnitřní použití v domácnostech při malování nebo lakýrnických pracích. Chrání 
před barvou, vlhkem a prachem. Hrubší LDPE fólie Extra a Super, slouží pro zakrý-
vání stavebních strojů, palet se stavebním materiálem, např. cementem, cihlami 
apod.

NOVINKA
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Silikonový sprej 

Pro auto, dům i domácnost. Ideální pro kluzné, valivé i točivé mechanismy, klínové, 
kulaté, ploché a ozubené řemeny z tkaniny, kůže, PVC a gumy. Kvalitní jednosložko-
vý mazací prostředek bez obsahu tuků, olejů, ředidel a pryskyřic. Vytváří ochranný 
a ošetřující kluzný film s vysokou tepelnou odolností. Zabraňuje ulpívání zbytků 
lepidel na lisech a vodicích částech. Tepelná odolnost +200°C.

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

TA20401 aerosolový sprej 400 ml -

Čistič brzd bez acetonu

Bílá vazelina 

Uvolňovač šroubů a rzi ve spreji 

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

TA10101 aerosolový sprej 400 ml -

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

TA20501 aerosolový sprej 400 ml -

OBJ. ČÍSLO OBAL OBSAH BARVA

TA10201 aerosolový sprej 400 ml -

Pro účinné čištění kotoučových a bubnových brzd, obložení, brzdových válců 
a pouzdra, odstraňování olejových nebo tukových substrátů při montáži a údržbě. 
Čištění částí motoru, benzínové a naftové pumpy a čerpadla, pera, pouzdra od sta-
rých olejů a mazadel, pro montáže nebo opravy. Nezanechává zbytky, odstraní stará 
nefunkční a zatvrdlá maziva. Má vysoký čisticí efekt a není agresivní vůči pryžovému 
těsnění ani plastovým částem.

Pro kvalitní mazání mechanických pohonů, jako jsou ozubené převody, pákové me-
chanismy, řetězové pohony, elektrické spínače, panty, zámky, ložiska. Chrání proti 
korozi a oxidaci. Snižuje tření, zvyšuje kluznost. Vhodná pro konzervaci el. kontaktů 
baterií, mazání pantů, zámků, převodů apod. Tepelná odolnost +120°C.

Pro uvolnění zalehlých a zoxidovaných šroubových a maticových spojů. Odstraňuje 
zbytky olejů dehtu ze všech kovů. Chrání před korozí, odpuzuje vlhkost a vodu 
z elektrických kontaktů a kabelů. Není agresivní vůči lakům a kovům. Uvolňovač 
rychle penetruje na místo určení. Nepostradatelný pomocník při údržbě, servisní 
opravě a výrobě.

13.40

11.10
11.10c

13.50

11.20
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Základy a jejich hydroizolácie

Zdivo, fasády, kotvení a stavební spáry ................................

Balkóny a terasy

Otvorové výplně

Střecha, půda a ochrana dřeva
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INTERIÉR

Suchá výstavba - sádrokartony

Mokrý proces - stěny, stropy a kotvení

Koupelny a kuchyně

Podlahy

Konstrukční lepení

Dekorativní lepení
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Den Braven Czech and Slovak a.s.

793 91 Úvalno 353

tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, ICO: 26872072

DIC: CZ26872072, info@denbraven.cz

Váš prodejce:

Použité piktogramy a jejich význam:

Odolný vůči 
přímému 
slunci a UV

Rychle-
schnoucí

Odolný vůči 
vysokým 
teplotám

Působící 
likvidačně 
vůči hmyzu

Bezpečnostní 
list

Technický list

Odolný vůči 
houbám 
a plísním

Brousitelný Přetíratelný
Odolný vůči 
vlhkosti 
a vodě

Mrazuvzdorný
Pro vnější 
použití

Pro vnitřní 
použití

Filtrace Drenáž Separace Ochrana


