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Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy nowy produkt DEN BRAVEN X-POLYMER CRYSTAL

USZCZELNIACZ-KLEJ DO WSZYSTKIEGO z linii X-POLYMER. Jest to Uszczelniacz-Klej Do 

Wszystkiego, dotąd dostępny w kolorze białym, szarym, brązowym, czarnym. 

Teraz dodatkowo będzie można go nabyć w nowym, wyjątkowo atrakcyjnym kolorze 

KRYSTALICZNIE PRZEZROCZYSTYM, dla którego mamy dedykowany specjalny kartusz z 

przezroczystego tworzywa, który znakomicie podkreśla wyjątkowy charakter produktu

i jego kluczową korzyść z użycia. Jest nią wysoka odporność na odbarwienia oraz możliwość 

użycia nie tylko wewnątrz, ale także na zewnątrz.

Zapraszamy do zakupów!

Dział Marketingu i Produktu

Bostik

Den Braven X-POLYMER CRYSTAL | Nowość
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Den Braven X-POLYMER CRYSTAL USZCZELNIACZ-KLEJ DO 

WSZYSTKIEGO dzięki opracowaniu specjalnej receptury hybrydowej, 

został utworzony w transparentnym kartuszu ze specjalnej jakości 

polipropylenu.

Den Braven X-POLYMER CRYSTAL | 
transparentny kartusz



page 5

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ - TARASY I BALKONY - FASADA I DACH

W szczególności:
• uszczelnianie połączeń parapetów, półek, szaf wnękowych, blatów, 

zabudowy meblowej, ram drzwiowych, kasetonów, rozet, sufitów 

podwieszanych, listew wykończeniowych, płytek, paneli ściennych, 

sztukaterii i dekoracji podobnego typu

• uszczelnianie gablot, kasetonów reklamowych, witryn, mebli

• uszczelnianie połączeń cokołów z płytek ceramicznych, listew drzwiowych 

maskujących, progów 

• wypełnianie pęknięć, rys i szczelin w betonie, ceramice budowlanej, tynkach, 

gipsach, drewnie, kamieniu 

• uszczelnienia dekarskie

• przyklejanie dekoracji i drobnych elementów wykończeniowych ściennych, 

sufitowych, fasadowych, dachowych

• przyklejanie progów, listew wykończeniowych, uchwytów, półek, ram, 

pojedynczych płytek, paneli ściennych, izolacji

Den Braven X-POLYMER CRYSTAL | 
obszar zastosowań
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100% gwarancja szczelności

niewidoczna spoina - krystalicznie przezroczysty

neutralny chemicznie - prawie bezwonny, niekorozyjny

trwale elastyczny 

odporny na wilgoć i zmienne temperatury

bardzo dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych, 

gładkich i porowatych, suchych i lekko wilgotnych, chłonnych i 

niechłonnych, w pionie i poziomie

znikomy skurcz - nie tworzy szkodliwych naprężeń

nowoczesna baza hybrydowa bezpieczna dla użytkownika - bez 

izocyjanianów, silikonu, rozpuszczalników

Den Braven X-POLYMER CRYSTAL | właściwości
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Den Braven X-POLYMER | kompletana linia



www.bostik.com

an Arkema company

Zapraszamy do zakupów!


