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Distribuční síť společnosti Den Braven

Den Braven recept na kvalitní fasádu
nízkoenergetického domu

Izolační hodnota 30-35 mW/m.K (dle DIN 52612)
Součinitel tepelné vodivosti λ 0,035 W/mK (dle ČSN 72 7012-2)
Tepelná odolnost –40 / +90 °C (po vytvrzení)
Teplota dózy pro aplikaci nad +5 °C (optimální +10 až +20)
Tepelný rozsah použití +5 / +35 °C (optimální +15 až +20)
Doba vytvoření nelepivé 
slupky

8 - 12 min. (v závislosti na teplotě a relat.vlhkosti)

Řezatelnost 40 - 50 min. (při 23°C / 55% rel. vlhkosti vzduchu)
Rozměrová stabilita -5%<DS< 0% %
Přídržnost k polystyrenu ~ 0,14 MPa k bílému a šedému EPS
Přídržnost k materiálům na 
bázi dřevní hmoty

~ 0,10 MPa surové dřevo (dle druhu dřeviny a opracování 
povrchu)~ 0,18 MPa

Šířka lepidla při nanesení 30 – 40 mm
Vydatnost dózy 4 – 7 m2 při ø 4 cm (nerovný podklad – hrubě opracované 

dřevo)
5 – 8 m2 při ø 3 cm (rovný podklad – hladce opracované desky 

– broušené OSB, dřevotříska, sádrovlákno, cemento-
vlákno apod.)

Technické údaje

Porovnání přídržnosti polyuretanového lepidla k různým typům podkladů:

Porovnání doby realizace 

Typ podkladu Thermo Kleber 

Podklad bez penetrace Podklad s penetrací 

OSB - P+D broušené 0,162 -

Fermacell – sádrovlákno - 0,179

Lafarge LaPlura – cementovlákno -  0,138-

hrubé neopracované dřevo 0,096 -

šedý EPS 0,142 -

bílý EPS 0,136 -

Armovací perlinka 
DEBETEX 145g
obj.č. B9042BD ............10 m
obj.č. B90421BD .........20 m
obj.č. B9041BD ............50 m

Stěrkový tmel 
QUARTZ FASÁDA
obj.č. 57106Q…………25 kg

Thermo Kleber 
WOOD
obj.č. 40221WT...750 ml

ZATEPLUJTE 
RYCHLE - LEVNĚ - 

MODERNĚ!

Dosud používané systémy – aplikace a technologické přestávky

Časový harmonogram / dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Očištění a penetrace podkladu

Lepení desek – Cementová lepidla

Broušení desek

Kotvení desek - Talířové hmoždiny

Výztužná vrstva – Stěrka + Armovací síťka

Základní nátěr pod omítku

Nanášení omítkovin

Moderní způsob lepení izolantu

Časový harmonogram / dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Očištění a penetrace podkladu 
– Penetrace S2802A

Lepení desek – Thermo Kleber Wood

Broušení desek

Kotvení desek – Talířová hmoždinka

Výztužná vrstva – Stěrkový tmel 
QUARTZ FASÁDA + Armovací perlinka DEBETEX

Základní nátěr pod omítku – Penetrace pod
dekorativní omítkoviny

Nanášení omítkovin – Akrylátové a silikonové

Úspora času

5 DNŮ

Trebišov
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Odzkoušeno a prověřeno inženýry 
Technického a zkušebního ústavu Praha.

Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks
polystyrenových desek
Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách od nalepení
Vysoká úspora času viz. Časový harmonogram
Snadná manipulace
Nižší nároky na skladovací prostory a přepravu
Celková úspora až 50% nákladů na lepení
Výborná přilnavost na hrubě opracované dřevo, OSB des-
ky, cementovláknité (Lafarge LaPlura, Cetris) a sádro-
vláknité desky (Farmacell)
Objemová nasákavost max. 3%
Zvýšení izolačních vlastností fasády, oproti fasádám 
lepených cementovými lepidly

Moderní jednosložkové polyure-
tanové lepidlo určené pro velice 
efektivní lepení izolantu. 

Sspeciálně vyvinuto za účelem lepení a mon-
táže lehkých izolačních materiálů, především 

expandovaného polystyrenu EPS a dekorativ-
ních prvků z polystyrenu. Vyniká svou flexibilitou, 
dokonalou fixací a rozměrovou stabilitou. Spolu 
s izolantem, Stěrkovým tmelem QUARTZ FA-
SÁDA, který vykazuje velice nízký faktor difúzního 
odporu a výztužnou Armovací perlinkou DEBE-
TEX, která má dlouhou životnost a pevnost v ce-
mentovém loži, se používá při tvorbě tepelného 
štítu. Při použití výrobku Thermo Kleber WOOD 
se ušetří čas a peníze. Výrazně se snižují nároky 
na logistiku a uskladnění materiálu.

Přednosti! Postup aplikace!
Příprava podkladu 

APLIKACE LEPIDLA

1 dóza = až 14ks desek EPS
Úspora až 50% nákladů na logistiku a skladovaní
Menší pracovní četa – bez potřeby připravovat cementové 
lepidlo
Nižší nároky na vybavení a zařízení staveniště při lepení EPS – bez 
potřeby vody a el.energie
Kotvení desek již po 2 hodinách
Vysoká úspora času
Na dřevo a materiály na bázi dřevní 
hmoty (sádrovlákno, cementovlákno aj.)

Thermo Kleber WOOD cca 30x 
důkladně protřepejte, aby se obsah 
promíchal. Našroubovat na aplikační 
pistol s NBS závitem. Nastavit aretač-
ním šroubem požadované dávkování.

Desku ihned přiložte ke stěně (nej-
později do 2 minut) od aplikace pěny. 
Takto přiloženou desku ihned lehce 
přitlačte k podkladu.

Případné mezery mezi deskami vyplňte lepidlem 
Thermo Kleber WOOD a po vytvrzení seřízněte nožem.

Níže uložené desky je možné opatrně 
„podfouknout“…

Desky je nutné srovnat vždy ve dvou směrech za 
současného přitlačení.

Během 20 minut po nalepení musí 
být desky upraveny dlouhou latí.

Stejným způsobem pokračujte dále 
v kladení izolačních desek.

Rovinnost je nutné korigovat do 20 
minut.

Desky je nutné srovnat vždy ve dvou 
směrech za současného přitlačení.

Thermo Kleber WOOD se aplikujte 
pistolí na desku z EPS v tloušťce 3-4 
cm po obvodu desky a cca 2-4 cm od 
hrany desky. Musí být zajištěno pokrytí 
desky PUR pěnou po jejím přitlačení k 
podkladu ze 20-40%.

Poté aplikujte jeden pás do střední 
části desky rovnoběžně s delší 
stranou tj. v místě, kde se mohou
při návrhu objevit hmoždinky ve 
středu desky.

..nutno provést do 10 min. po nalepení izolantu 
v závislosti na teplotě.
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Provést kotvení dle navrženého schématu projektanta.

Do dřevěných podkladů zvolit odpovídající typ kotvení 
(zpravidla se jedná o talířek + vrut).

Překrýt hlavičku vrutu kloboučkem.
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Pozn.: Delší prodleva mezi aplikací PUR pěny a přiložením k podkladu snižuje 
přídržnost. Všeobecně se u všech druhů PUR pěny začíná po cca 5 minu-
tách tvořit povrchová nelepivá slupka, která sníží tuto přídržnost. Stejně tak 
nedostatek prostoru na lešení ve výškách a vítr neumožní připravovat několik 
EPS desek s PUR pěnou v předstihu.

Použití!
Lepení a montáž lehkých izolačních materiálů
Vhodné pro lepení desek z EPS ve vrstvených 
skladbách tzv. sendvičů při výstavbě nízkoenerge-
tických domů
Lepení soklového XPS
Vhodné i při vyplňování spár mezi tepelně izolačními 
deskami z materiálů EPS, XPS a z minerálních vláken 
(tzv. vaty)

ÚSPORA

ČASU AŽ

5 DNŮ

Polyuretanové 
lepidlo pro 

izolaci fasád

Podklady jako jsou savé desky na bázi dřeva (sádrovlákno, cementovlákno apod.) před lepením 
penetrujte přípravkem S2802A. Rychlost schnutí penetračního nátěru cca 2-4 hod. Prašný pod-
klad snižuje přilnavost lepicí pěny. Řádně penetrovaný a zaschlý povrch se již nevlhčí!!!. Vlhkost 
podkladu sice urychluje a zvyšuje expanzi, ale zároveň zhoršuje pravidelnou strukturu pěny. Zaří-
zení a další povrchy ohrožené znečištěním překrýt.
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Odzkoušeno a prověřeno inženýry 
Technického a zkušebního ústavu Praha.

Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks
polystyrenových desek
Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách od nalepení
Vysoká úspora času viz. Časový harmonogram
Snadná manipulace
Nižší nároky na skladovací prostory a přepravu
Celková úspora až 50% nákladů na lepení
Výborná přilnavost na hrubě opracované dřevo, OSB des-
ky, cementovláknité (Lafarge LaPlura, Cetris) a sádro-
vláknité desky (Farmacell)
Objemová nasákavost max. 3%
Zvýšení izolačních vlastností fasády, oproti fasádám 
lepených cementovými lepidly

Moderní jednosložkové polyure-
tanové lepidlo určené pro velice 
efektivní lepení izolantu. 

Sspeciálně vyvinuto za účelem lepení a mon-
táže lehkých izolačních materiálů, především 

expandovaného polystyrenu EPS a dekorativ-
ních prvků z polystyrenu. Vyniká svou flexibilitou, 
dokonalou fixací a rozměrovou stabilitou. Spolu 
s izolantem, Stěrkovým tmelem QUARTZ FA-
SÁDA, který vykazuje velice nízký faktor difúzního 
odporu a výztužnou Armovací perlinkou DEBE-
TEX, která má dlouhou životnost a pevnost v ce-
mentovém loži, se používá při tvorbě tepelného 
štítu. Při použití výrobku Thermo Kleber WOOD 
se ušetří čas a peníze. Výrazně se snižují nároky 
na logistiku a uskladnění materiálu.

Přednosti! Postup aplikace!
Příprava podkladu 

APLIKACE LEPIDLA

1 dóza = až 14ks desek EPS
Úspora až 50% nákladů na logistiku a skladovaní
Menší pracovní četa – bez potřeby připravovat cementové 
lepidlo
Nižší nároky na vybavení a zařízení staveniště při lepení EPS – bez 
potřeby vody a el.energie
Kotvení desek již po 2 hodinách
Vysoká úspora času
Na dřevo a materiály na bázi dřevní 
hmoty (sádrovlákno, cementovlákno aj.)

Thermo Kleber WOOD cca 30x 
důkladně protřepejte, aby se obsah 
promíchal. Našroubovat na aplikační 
pistol s NBS závitem. Nastavit aretač-
ním šroubem požadované dávkování.

Desku ihned přiložte ke stěně (nej-
později do 2 minut) od aplikace pěny. 
Takto přiloženou desku ihned lehce 
přitlačte k podkladu.

Případné mezery mezi deskami vyplňte lepidlem 
Thermo Kleber WOOD a po vytvrzení seřízněte nožem.

Níže uložené desky je možné opatrně 
„podfouknout“…

Desky je nutné srovnat vždy ve dvou směrech za 
současného přitlačení.

Během 20 minut po nalepení musí 
být desky upraveny dlouhou latí.

Stejným způsobem pokračujte dále 
v kladení izolačních desek.

Rovinnost je nutné korigovat do 20 
minut.

Desky je nutné srovnat vždy ve dvou 
směrech za současného přitlačení.

Thermo Kleber WOOD se aplikujte 
pistolí na desku z EPS v tloušťce 3-4 
cm po obvodu desky a cca 2-4 cm od 
hrany desky. Musí být zajištěno pokrytí 
desky PUR pěnou po jejím přitlačení k 
podkladu ze 20-40%.

Poté aplikujte jeden pás do střední 
části desky rovnoběžně s delší 
stranou tj. v místě, kde se mohou
při návrhu objevit hmoždinky ve 
středu desky.

..nutno provést do 10 min. po nalepení izolantu 
v závislosti na teplotě.
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Provést kotvení dle navrženého schématu projektanta.

Do dřevěných podkladů zvolit odpovídající typ kotvení 
(zpravidla se jedná o talířek + vrut).

Překrýt hlavičku vrutu kloboučkem.
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Pozn.: Delší prodleva mezi aplikací PUR pěny a přiložením k podkladu snižuje 
přídržnost. Všeobecně se u všech druhů PUR pěny začíná po cca 5 minu-
tách tvořit povrchová nelepivá slupka, která sníží tuto přídržnost. Stejně tak 
nedostatek prostoru na lešení ve výškách a vítr neumožní připravovat několik 
EPS desek s PUR pěnou v předstihu.

Použití!
Lepení a montáž lehkých izolačních materiálů
Vhodné pro lepení desek z EPS ve vrstvených 
skladbách tzv. sendvičů při výstavbě nízkoenerge-
tických domů
Lepení soklového XPS
Vhodné i při vyplňování spár mezi tepelně izolačními 
deskami z materiálů EPS, XPS a z minerálních vláken 
(tzv. vaty)

ÚSPORA

ČASU AŽ

5 DNŮ

Polyuretanové 
lepidlo pro 

izolaci fasád

Podklady jako jsou savé desky na bázi dřeva (sádrovlákno, cementovlákno apod.) před lepením 
penetrujte přípravkem S2802A. Rychlost schnutí penetračního nátěru cca 2-4 hod. Prašný pod-
klad snižuje přilnavost lepicí pěny. Řádně penetrovaný a zaschlý povrch se již nevlhčí!!!. Vlhkost 
podkladu sice urychluje a zvyšuje expanzi, ale zároveň zhoršuje pravidelnou strukturu pěny. Zaří-
zení a další povrchy ohrožené znečištěním překrýt.
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Odzkoušeno a prověřeno inženýry 
Technického a zkušebního ústavu Praha.

Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks
polystyrenových desek
Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách od nalepení
Vysoká úspora času viz. Časový harmonogram
Snadná manipulace
Nižší nároky na skladovací prostory a přepravu
Celková úspora až 50% nákladů na lepení
Výborná přilnavost na hrubě opracované dřevo, OSB des-
ky, cementovláknité (Lafarge LaPlura, Cetris) a sádro-
vláknité desky (Farmacell)
Objemová nasákavost max. 3%
Zvýšení izolačních vlastností fasády, oproti fasádám 
lepených cementovými lepidly

Moderní jednosložkové polyure-
tanové lepidlo určené pro velice 
efektivní lepení izolantu. 

Sspeciálně vyvinuto za účelem lepení a mon-
táže lehkých izolačních materiálů, především 

expandovaného polystyrenu EPS a dekorativ-
ních prvků z polystyrenu. Vyniká svou flexibilitou, 
dokonalou fixací a rozměrovou stabilitou. Spolu 
s izolantem, Stěrkovým tmelem QUARTZ FA-
SÁDA, který vykazuje velice nízký faktor difúzního 
odporu a výztužnou Armovací perlinkou DEBE-
TEX, která má dlouhou životnost a pevnost v ce-
mentovém loži, se používá při tvorbě tepelného 
štítu. Při použití výrobku Thermo Kleber WOOD 
se ušetří čas a peníze. Výrazně se snižují nároky 
na logistiku a uskladnění materiálu.

Přednosti! Postup aplikace!
Příprava podkladu 

APLIKACE LEPIDLA

1 dóza = až 14ks desek EPS
Úspora až 50% nákladů na logistiku a skladovaní
Menší pracovní četa – bez potřeby připravovat cementové 
lepidlo
Nižší nároky na vybavení a zařízení staveniště při lepení EPS – bez 
potřeby vody a el.energie
Kotvení desek již po 2 hodinách
Vysoká úspora času
Na dřevo a materiály na bázi dřevní 
hmoty (sádrovlákno, cementovlákno aj.)

Thermo Kleber WOOD cca 30x 
důkladně protřepejte, aby se obsah 
promíchal. Našroubovat na aplikační 
pistol s NBS závitem. Nastavit aretač-
ním šroubem požadované dávkování.

Desku ihned přiložte ke stěně (nej-
později do 2 minut) od aplikace pěny. 
Takto přiloženou desku ihned lehce 
přitlačte k podkladu.

Případné mezery mezi deskami vyplňte lepidlem 
Thermo Kleber WOOD a po vytvrzení seřízněte nožem.

Níže uložené desky je možné opatrně 
„podfouknout“…

Desky je nutné srovnat vždy ve dvou směrech za 
současného přitlačení.

Během 20 minut po nalepení musí 
být desky upraveny dlouhou latí.

Stejným způsobem pokračujte dále 
v kladení izolačních desek.

Rovinnost je nutné korigovat do 20 
minut.

Desky je nutné srovnat vždy ve dvou 
směrech za současného přitlačení.

Thermo Kleber WOOD se aplikujte 
pistolí na desku z EPS v tloušťce 3-4 
cm po obvodu desky a cca 2-4 cm od 
hrany desky. Musí být zajištěno pokrytí 
desky PUR pěnou po jejím přitlačení k 
podkladu ze 20-40%.

Poté aplikujte jeden pás do střední 
části desky rovnoběžně s delší 
stranou tj. v místě, kde se mohou
při návrhu objevit hmoždinky ve 
středu desky.

..nutno provést do 10 min. po nalepení izolantu 
v závislosti na teplotě.
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Provést kotvení dle navrženého schématu projektanta.

Do dřevěných podkladů zvolit odpovídající typ kotvení 
(zpravidla se jedná o talířek + vrut).

Překrýt hlavičku vrutu kloboučkem.
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Pozn.: Delší prodleva mezi aplikací PUR pěny a přiložením k podkladu snižuje 
přídržnost. Všeobecně se u všech druhů PUR pěny začíná po cca 5 minu-
tách tvořit povrchová nelepivá slupka, která sníží tuto přídržnost. Stejně tak 
nedostatek prostoru na lešení ve výškách a vítr neumožní připravovat několik 
EPS desek s PUR pěnou v předstihu.

Použití!
Lepení a montáž lehkých izolačních materiálů
Vhodné pro lepení desek z EPS ve vrstvených 
skladbách tzv. sendvičů při výstavbě nízkoenerge-
tických domů
Lepení soklového XPS
Vhodné i při vyplňování spár mezi tepelně izolačními 
deskami z materiálů EPS, XPS a z minerálních vláken 
(tzv. vaty)

ÚSPORA

ČASU AŽ

5 DNŮ

Polyuretanové 
lepidlo pro 

izolaci fasád

Podklady jako jsou savé desky na bázi dřeva (sádrovlákno, cementovlákno apod.) před lepením 
penetrujte přípravkem S2802A. Rychlost schnutí penetračního nátěru cca 2-4 hod. Prašný pod-
klad snižuje přilnavost lepicí pěny. Řádně penetrovaný a zaschlý povrch se již nevlhčí!!!. Vlhkost 
podkladu sice urychluje a zvyšuje expanzi, ale zároveň zhoršuje pravidelnou strukturu pěny. Zaří-
zení a další povrchy ohrožené znečištěním překrýt.
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Váš prodejce
Den Braven Czech and Slovak s.r.o. 
793 91 Úvalno 353, Česká republika

tel.: +420 554 648 200, fax: +420 554 648 205 
IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483 

info@denbraven.cz, www.denbraven.cz

Distribuční síť společnosti Den Braven

Den Braven recept na kvalitní fasádu
nízkoenergetického domu

Izolační hodnota 30-35 mW/m.K (dle DIN 52612)
Součinitel tepelné vodivosti λ 0,035 W/mK (dle ČSN 72 7012-2)
Tepelná odolnost –40 / +90 °C (po vytvrzení)
Teplota dózy pro aplikaci nad +5 °C (optimální +10 až +20)
Tepelný rozsah použití +5 / +35 °C (optimální +15 až +20)
Doba vytvoření nelepivé 
slupky

8 - 12 min. (v závislosti na teplotě a relat.vlhkosti)

Řezatelnost 40 - 50 min. (při 23°C / 55% rel. vlhkosti vzduchu)
Rozměrová stabilita -5%<DS< 0% %
Přídržnost k polystyrenu ~ 0,14 MPa k bílému a šedému EPS
Přídržnost k materiálům na 
bázi dřevní hmoty

~ 0,10 MPa surové dřevo (dle druhu dřeviny a opracování 
povrchu)~ 0,18 MPa

Šířka lepidla při nanesení 30 – 40 mm
Vydatnost dózy 4 – 7 m2 při ø 4 cm (nerovný podklad – hrubě opracované 

dřevo)
5 – 8 m2 při ø 3 cm (rovný podklad – hladce opracované desky 

– broušené OSB, dřevotříska, sádrovlákno, cemento-
vlákno apod.)

Technické údaje

Porovnání přídržnosti polyuretanového lepidla k různým typům podkladů:

Porovnání doby realizace 

Typ podkladu Thermo Kleber 

Podklad bez penetrace Podklad s penetrací 

OSB - P+D broušené 0,162 -

Fermacell – sádrovlákno - 0,179

Lafarge LaPlura – cementovlákno -  0,138-

hrubé neopracované dřevo 0,096 -

šedý EPS 0,142 -

bílý EPS 0,136 -

Armovací perlinka 
DEBETEX 145g
obj.č. B9042BD ............10 m
obj.č. B90421BD .........20 m
obj.č. B9041BD ............50 m

Stěrkový tmel 
QUARTZ FASÁDA
obj.č. 57106Q…………25 kg

Thermo Kleber 
WOOD
obj.č. 40221WT...750 ml

ZATEPLUJTE 
RYCHLE - LEVNĚ - 

MODERNĚ!

Dosud používané systémy – aplikace a technologické přestávky

Časový harmonogram / dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Očištění a penetrace podkladu

Lepení desek – Cementová lepidla

Broušení desek

Kotvení desek - Talířové hmoždiny

Výztužná vrstva – Stěrka + Armovací síťka

Základní nátěr pod omítku

Nanášení omítkovin

Moderní způsob lepení izolantu

Časový harmonogram / dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Očištění a penetrace podkladu 
– Penetrace S2802A

Lepení desek – Thermo Kleber Wood

Broušení desek

Kotvení desek – Talířová hmoždinka

Výztužná vrstva – Stěrkový tmel 
QUARTZ FASÁDA + Armovací perlinka DEBETEX

Základní nátěr pod omítku – Penetrace pod
dekorativní omítkoviny

Nanášení omítkovin – Akrylátové a silikonové

Úspora času

5 DNŮ

Trebišov
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