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Z¸OTE GWOèDZIE to marka niepowtarzalnej

linii złotych klejów Den Braven.

Z¸OTE KLEJE to kompletna linia klejów dla wszystkich,

którzy poszukują konkretnych rozwiązań związanych

z doborem i zastosowaniem najbardziej właściwego kleju

w konkretnych pracach remontowych,

naprawczych czy budowlanych.

Z¸OTE KLEJE to produkty najwyższej klasy,

z których każdy jest inny, niezastąpiony do zadań,

do których został przeznaczony.

Z¸OTE KLEJE tworzą zespół komplementarnych produktów,

które dają szerokie możliwości zastosowań,

w zależności od tego co, w jakich warunkach

i do jakiego podłoża będziesz kleił.

Z¸OTE GWOèDZIE to pewne połączenia,

które zastąpią Ci gwoździe, wkręty, nity, spawy, śruby...

Zapoznaj się z naszymi produktami

i wybierz klej najbardziej przydatny dla Ciebie. 



Objaśnienia do stosowanych piktogramów
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KLEJ DO LISTEW I PROFILI

ZASTOSOWANIA:

Przyklejanie listew narożnych, przypodłogowych z drewna i PCW, 

progów, paneli ściennych, profili maskujących, płyt g-k, gzymsów.

Polecany również do przyklejania płytek ceramicznych, uchwytów, 

haczyków, emblematów.

WŁAŚCIWOŚCI:

szybkoschnący •

bardzo lepki – natychmiastowa przyczepność do podłoża •

idealny na krzywe ściany i nierówności •

Szybkie, elastyczneSzybkie, elastyczne
i silne klejeniei silne klejenie

DREWNO • PCW

karta katalogowa nr 6.104



KLEJ MONTA˚OWY MULTI FIX

ZASTOSOWANIA:

Przyklejanie niewielkich listew wykończeniowych, rozet, kasetonów, 

gzymsów, sztukaterii, progów, włączników, uchwytów, wieszaków, 

tabliczek informacyjnych do ścian, sufitów, fasad.

WŁAŚCIWOŚCI:

• zapewnia mocne i trwałe wiązanie 

• trwale elastyczny

• klej ogólnego zastosowania, wewnątrz i na zewnątrz obiektów

Zastępuje gwoździe i śruby,Zastępuje gwoździe i śruby,
typowy „CIEKŁY GWÓŹDŹ”typowy „CIEKŁY GWÓŹDŹ”

ŚCIANA • SUFIT • FASADA

karta katalogowa nr 6.12A 5



WEWNĘTRZNY KLEJ MONTAŻOWY

ZASTOSOWANIA:

Przyklejanie dekoracji ze styropianu, pianki, gipsu, korka: 

gzymsy, sztukateria, listwy podsufitowe, rozety, kasetony, 

ekrany zagrzejnikowe. Przyklejanie metalowych i drewnianych 

elementów wykończeniowych.

WŁAŚCIWOŚCI:

trwale elastyczny •

nie zawiera rozpuszczalników, bezwonny •

nie ścieka •

nie odbarwia podłoży •

DEKORACJE • WYKOŃCZENIA

Nieagresywny, ekologiczny, Nieagresywny, ekologiczny, 
bezpieczny, trwałybezpieczny, trwały

karta katalogowa nr 6.126



MONTA˚OWY KLEJ DO DREWNA

ZASTOSOWANIA:

Klejenie materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych 

z drewna i materiałów drewnopochodnych w kombinacji drewno 

– drewno, a także drewno – stal, metale, PCW, beton, tynk, ceramika 

budowlana, gips, kamień. Idealny do klejenia mebli, schodów, balustrad, 

boazerii, paneli ściennych, progów, ram etc.

WŁAŚCIWOŚCI:

• po utwardzeniu trwale elastyczny i odporny na alkalia, przenikanie wody

  i czynniki atmosferyczne

• nieagresywny w kontakcie z MDF, sklejką, materiałami laminowanymi

• do zastosowań poziomych i pionowych – nie ścieka

Klej stolarski w kartuszuKlej stolarski w kartuszu

STOLARKA • PŁYTY

karta katalogowa nr 6.14 7



SUPER BIAŁY KLEJ DO STYROPIANU

ZASTOSOWANIA:

Przyklejanie wyrobów ze styropianu, pianki, poliuretanu i tym 

podobnych tworzyw piankowych, tj.: listwy narożnikowe, 

rozety, kasetony, płytki dekoracyjne, do betonu, gipsu, ceramiki 

budowlanej, tynku, drewna i materiałów drewnopochodnych.

WŁAŚCIWOŚCI:

idealnie biały – nie żółknie •

nie odbarwia podłoży •

po utwardzeniu malowalny •

bardzo wydajny na równych powierzchniach •

Idealny do lekkich materiałów Idealny do lekkich materiałów 
wykończeniowych – nie żółknie

STYROPIAN • PIANKA

karta katalogowa nr 6.028



SUPER SILNY KLEJ MONTAŻOWY

ZASTOSOWANIA:

Przeznaczony do klejenia bardzo mocno obciążonych lub ciężkich 

elementów. Wodoodporne klejenie materiałów ze stali, metali, 

kamienia w kombinacji z innymi metalami, kamieniem, a także 

z betonem, ceramiką budowlaną. Klejenie płyt, paneli elewacyjnych, 

listew metalowych, klamek, uchwytów, wieszaków.

WŁAŚCIWOŚCI:

• najwyższa siła wiązania

• wodoodporny – klasa trwałości D4

• szybkoschnący

• brak skurczu 

• nie zawiera rozpuszczalników

Do największych Do największych 
możliwych obciążeńmożliwych obciążeń

METAL • KAMIEŃ

karta katalogowa nr 6.09 9



SILNY KLEJ ELASTYCZNY

ZASTOSOWANIA:

Klejenie materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych 

narażonych na drgania, wibracje i inne obciążenia, zwłaszcza 

dynamiczne. Klei drewno, materiały drewnopochodne, ceramikę 

budowlaną i sanitarną, beton, metale, szkło, gips, PCW, polistyren, 

a także lustra i kamień naturalny.

WŁAŚCIWOŚCI:

trwale elastyczny (maks. wydłużenie przy zerwaniu 250%) •

bezwonny, neutralny chemicznie •

przyczepny także do podłoży wilgotnych •

odporny na powstawanie rys skurczowych, pęknięć •

           odporny na działanie warunków atmosferycznych •

może być stosowany w kontakcie z żywnością •

MS POLIMER MS POLIMER 
ogromne możliwościogromne możliwości

ELASTYCZNY MONTAŻ

karta katalogowa nr 4.41B10



UNIWERSALNY KLEJ KONSTRUKCYJNY

ZASTOSOWANIA:

Klejenie konstrukcji wielowarstwowych, wielomateriałowych, 

składających się z metali, drewna, szkła, betonu, waty szklanej, 

pianki, styropianu. Wodoodporne klejenie drewna i materiałów 

drewnopochodnych, np.: okna, drzwi, meble, boazeria, więźba 

dachowa, płoty, parapety, schody.

WŁAŚCIWOŚCI:

• ulega spienieniu, przez co wypełnia nierówności w podłożu

  i zapewnia niezwykle wysoką przyczepność  

• idealny do źle spasowanych elementów

• wodoodporny – klasa trwałości D4

• szybkoschnący

• bezbarwny

Wytrzymałe konstrukcje Wytrzymałe konstrukcje 
wielomateriałowe, wielomateriałowe, 
wielowarstwowewielowarstwowe

KONSTRUKCJE BUDOWLANE

karta katalogowa nr 6.18 11



KLEJ DO LUSTER

ZASTOSOWANIA:

Przyklejanie luster dekoracyjnych, łazienkowych, mozaiki lustrzanej, 

płytek lustrzanych, płytek ceramicznych, izolacyjnych, termicznych, 

paneli dekoracyjnych z polistyrenu i pianki do betonu, ceramiki 

budowlanej, gipsu, płyt g-k, kamienia, szkła, stali, metali, podłoży 

emaliowanych.

WŁAŚCIWOŚCI:

neutralny chemicznie •

nieagresywny w kontakcie z warstwą lustrzaną •

odporny na wilgoć •

Do wszystkich typów Do wszystkich typów 
luster i płytekluster i płytek

LUSTRA • PŁYTKI

karta katalogowa nr 6.1112



ELASTYCZNY KLEJ DO SZKŁA

ZASTOSOWANIA:

Klejenie akwariów, terrariów, witryn, gablot, mebli szklanych. 

Uszczelnianie szklanych paneli, pustaków szklanych. Klejenie 

i uszczelnianie szkła w kombinacji z metalami zabezpieczonymi 

antykorozyjnie, ceramiką oraz innymi materiałami emaliowanymi 

lub glazurowanymi.

WŁAŚCIWOŚCI:

• trwale elastyczny, wodoodporny i nietoksyczny dla organizmów

  zamieszkujących akwarium

• wysoka wytrzymałość mechaniczna 

• do klejenia akwariów morskich i słodkowodnych 

• odporny na temperaturę od -50oC do +180oC

Do klejenia akwariów Do klejenia akwariów 
o pojemności do 1000 litrówo pojemności do 1000 litrów

SZKŁO • AKWARIA

karta katalogowa nr 4.54 13



KLEJ DO FOLII

ZASTOSOWANIA:

Klejenie do podłoża i między sobą na zakład folii z PE, PBC, PCW, 

EPDM oraz DPC. Klejenie folii aluminiowej, kartonu, papieru 

pakowego. Izolacja poddaszy (np. klejenie do muru folii chroniącej 

termoizolację dachu). Izolacje ochronne - zabezpieczanie 

elementów budowli, wykonywanie tymczasowych osłon i okryć 

stolarki, połaci dachowych. 

WŁAŚCIWOŚCI:

nowoczesna receptura SPUR •

nieszkodliwy •

trwale plastyczny i lepki •

odporny na wilgoć •

Do paroszczelnych Do paroszczelnych 
połączeń materiałówpołączeń materiałów

FOLIE • MEMBRANY

karta katalogowa nr 6.0814



KLEJ DO PAPY I IZOLACJI DACHOWYCH

ZASTOSOWANIA:

Klejenie pokryć dachowych z papy oraz materiałów 

izolacyjnych (podczas ocieplania dachów, 

stropodachów) ze styropianu, wełny mineralnej, 

szklanej, pianki poliuretanowej. Produkcja styropapy. 

Mocowanie pokryć hydro- i termoizolacyjnych 

oraz wklejanie warstw z materiałów izolacyjnych 

w elementach konstrukcyjnych klejonych warstwowo, 

np. drzwi, płyty warstwowe, panele. 

WŁAŚCIWOŚCI:

• nie zawiera rozpuszczalników

• spienia się zwiększając swoją objętość kilkukrotnie

• wypełnia i niweluje nierówności w klejonych

  materiałach

Wodoodporny klej Wodoodporny klej 
poliuretanowypoliuretanowy
klasy trwałości D4 klasy trwałości D4 

POKRYCIA DACHOWE

24 h
1-2 h

karta katalogowa nr 6.20A 15



KLEJ UNIWERSALNY W AEROZOLU

ZASTOSOWANIA:

Do klejenia niewielkich elementów we wszelkich pracach 

naprawczych w pojazdach mechanicznych, rzemiośle, 

meblarstwie, tapicerstwie, modelarstwie, zajęciach 

hobbystycznych i gospodarstwie domowym. Klei papier, 

tekturę, drewno, sklejkę, korek, skórę, tkaniny, sztywną 

piankę poliuretanową (np. styropor), gumę piankową 

i wybrane tworzywa sztuczne.

WŁAŚCIWOŚCI:

szybki i bardzo prosty w użyciu •

wygodne stosowanie •

ekonomiczne dozowanie •

Przydatny w każdej Przydatny w każdej 
sytuacji przy drobnych sytuacji przy drobnych 

naprawachnaprawach

TKANINY • TWORZYWA

karta katalogowa nr 6.14A16



KLEJ UNIWERSALNY EPOKSYDOWY

ZASTOSOWANIA:

Naprawa wszystkich najpopularniejszych materiałów 

stosowanych w technice, rzemiośle, motoryzacji, gospodarstwie 

domowym. Do uzupełniania ubytków w materiale rodzimym. 

Szybkie naprawy mebli, ceramiki sanitarnej, armatury, tablic, 

karoserii, zderzaków, osłon. Przyklejanie listew ozdobnych 

i elementów zdobniczych z drewna, styropianu, twardego PCW.

WŁAŚCIWOŚCI:

• tworzy mocne i twarde, a zarazem sprężyste

  i elastyczne wiązanie

• idealny do łączenia materiałów o różnym stopniu

  rozszerzalności

• po utwardzeniu można spoinę obrabiać

Idealny do klejenia Idealny do klejenia 
elementów o niewielkiej elementów o niewielkiej 
powierzchni stykupowierzchni styku

DOMOWY • NAPRAWCZY

karta katalogowa nr 6.50 17



KLEJ METALOWY EPOKSYDOWY

ZASTOSOWANIA:

Klejenie i wypełnianie ubytków w elementach metalowych: 

zużyte w wyniku korozji tarcia, obciążenia części, odlewy, 

narzędzia, okucia, klamki, zawiasy, haki, armatura. Naprawa 

karoserii, prace hydrauliczne, warsztatowe, gospodarstwo 

domowe. Łączy żelazo, stal, aluminium, żeliwo, brąz, miedź, 

mosiądz, stopy metali, a ponadto kamień, szkło, drewno, 

wybrane tworzywa sztuczne. 

WŁAŚCIWOŚCI:

zawiera drobimy metalu •

bardzo wysoka odporność mechaniczna •

po utwardzeniu można spoinę wiercić i gwintować •

Spaja metale bez spawania Spaja metale bez spawania 

PŁYNNY METAL

karta katalogowa nr 6.5118



KLEJ BEZBARWNY EPOKSYDOWY 1 MINUTA

ZASTOSOWANIA:

Naprawy jubilerskie, zegarmistrzowskie i tym podobne, gdzie 

ważne jest, by spoina była mało widoczna. Uzupełnianie ubytków 

w materiale rodzimym, uszkodzonym wskutek zerwania, tarcia, 

korozji. Szybkie naprawy mebli, ceramiki sanitarnej, armatury, tablic, 

osłon, uchwytów, haczyków. W meblarstwie klejenie profili i płyt 

do tworzyw sztucznych.

WŁAŚCIWOŚCI:

• błyskawiczny montaż 

• bezbarwna spoina

• proste dozowanie i mieszanie (strzykawka)

Podręczny zestawPodręczny zestaw
naprawczy w strzykawcenaprawczy w strzykawce

SZYBKI • BEZBARWNY

karta katalogowa nr 6.52 19



a – do niedużych obciążeń, gdzie przynajmniej jedna z klejonych powierzchni jest porowata
b – przeprowadzić próbę pod kątem niewrażliwości materiału na działanie rozpuszczalnika
c – utwardza się z prędkością 2 mm na dobę
d – stal i metale muszą być zabezpieczone antykorozyjnie
e – szczególnie wysoka odporność na obciążenia dynamiczne (drgania, wibracje, itp.)

K
L

E
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N
E

 M
A

T
E

R
IA

ŁY

DREWNO
drewno i materiały drewnopochodne    b    a
okleiny i laminaty drewnopodobne, fornir    b
KAMIEŃ, BETON, CERAMIKA
beton, płyta g-k, gazobeton, ceramika budowlana, szkliwiona, gres    a    a
kamień sztuczny, lastryko
kamień naturalny
METAL
stal emaliowana, aluminium, cynk, ołów    a
TWORZYWA SZTUCZNE
PCW, poliester, epoksyd    b
płyty styropianowe, poliuretanowe
PE, PBC, EPDM, DPC
INNE MATERIAŁY
szkło
papa, gonty, płyty faliste i tym podobne materiały bitumiczne
wykładziny, tkaniny, tapety, skóra

K
L

E
JO

N
E

 E
L

E
M

E
N

T
Y

listwy narożne, zdobnicze, przypodłogowe, profile maskujące    a
sztukateria, gzymsy, tabliczki, emblematy i tym podobne ornamenty
kasetony, rozety, listwy podsufitowe, ekrany
boazeria, siding    a    a
płytki ceramiczne, kamienne (glazura, terakota)    a    a
parapety, progi, wieszaki, uchwyty    a    a
balustrady, cokoły, poręcze, schody 
lustra, płytki lustrzane, mozaika lustrzana 
akwaria, terraria, lukswery, meble szklane, witryny
konstrukcje wielowarstwowe (sandwich)
stolarka meblowa (fronty, półki, blaty, wykończenia), zabudowa wnęk
folie, membrany, plandeki
pokrycia papowe, styropapa
ocieplenia ze styropianu, wełny, pianki
tapicerstwo, pokrycia materiałowe, łaty
ubytki w materiale rodzimym, odlewy, narzędzia, okucia, klamki, zawiasy
ceramika sanitarna, armatura, osłony, obudowy

W
Ł

A
Ś

C
IW

O
Ś

C
I

siła przyczepności (skala 1-5, gdzie 5=najwyższa przyczepność) 4 3 3 4
elastyczność (1-4, gdzie 1=sztywny, 4=bardzo elastyczny) 3 4 4 2
przyczepność do podłoży gładkich
przyczepność do podłoży porowatych
klejenie wewnątrz obiektów
klejenie wewnątrz i na zewnątrz obiektów, bez narażenia na wodę
klejenie wewnątrz i na zewnątrz obiektów, także w kontakcie z wodą
ostateczne utwardzenie (h) 24 24 do 96 24 do 168 24 do 72
maksymalna wytrzymałość przy zerwaniu (kg/cm²) 24 18 16 21
odporność termiczna po utwardzeniu (°C) -20 do +70 -20 do +70 -15 do +60 -15 do +60
przyczepność do wilgotnych podłoży

NR KARTY KATALOGOWEJ PRODUKTU 6.10 6.12A 6.12 6.14

20



f – do klejenia akwariów o pojemności do 1000 litrów
g – trwale plastyczny
h – czas wstępnego utwardzenia 8 ± 3 minuty
bd – brak danych

   a

   d

 

2 5 4 5 4 2   f 1   g 5 2 5 5 5
1 1 4   e 1 2 4 4 3 2 3 3 3

24 do 48 24 do 48 24 do 72   c 24 72 72   c 14 dni 24 24 24 24 24   h
15 140 22 120 20 13 2   g bd bd 115 125 100

+10 do +60 -30 do +80 -40 do +100 -30 do +80 -15 do +60 -50 do +180 -40 do +80 -40 do +80 +10 do +60 -40 do +120 -40 do +120 -50 do  +70

6.02 6.09 4.41B 6.18 6.11 4.54 6.08 6.20A 6.14A 6.50 6.51 6.52

 – szczególnie polecany
 – polecany

21



Elementy składowe stojaka
ZŁOTE KLEJE

ART.NR: DBGOL002606

SZYLD ART. NR. 300336

RAMKA NA SZYLD

CZĘŚĆ GÓRNA STOJAKA

KIESZEŃ NA FOLDER

6 HACZYKÓW

PODSTAWA STOJAKA

Sposób mocowania kartuszy

2
2
2

51

35,5
22



Instrukcja montażu stojaka
ZŁOTE KLEJE
ART.NR: DBGOL002606

1. ZAMOCOWAĆ HACZYKI 

W PODSTAWIE STOJAKA

2. ZAMOCOWAĆ CZĘŚĆ GÓRNĄ 

STOJAKA W PODSTAWIE
3. ZAMOCOWAĆ RAMKĘ 

NA SZYLD W GÓRNEJ 

CZĘŚCI STOJAKA

5. UMIEŚCIĆ SZYLD 

W RAMCE

6. WSUNĄĆ METKĘ NA 

CENĘ W LISTWĘ

UWAGA!!!

PO ZAMOCOWANIU  WSZYSTKICH ELEMENTÓW, ZALECA SIĘ WYPOZIOMOWANIE STOJAKA POPRZEZ 

WŁAŚCIWE USTAWIENIE ŚRUB REGULUJĄCYCH UMIESZCZONYCH U PODSTAWY

4. ZAMOCOWAĆ KIESZEŃ

 NA FOLDER Z BOKU 

GÓRNEJ CZĘŚCI STOJAKA

23



Twój Partner:

Den Braven East Sp. z o.o.
ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeêmierowo
tel. (0 61) 89 61 740, fax (0 61) 81 62 825

e-mail: info@denbraven.pl
http://www.denbraven.pl


