
1 ATE SBR Bond

2 Beko Tackcon Transparent

3 Bohle Xtragrip MS Polymer

4 Bostik MSP 108 GTI

5 Bostik MSP 109 Professional

6 Bostik Sil Espejos

7 CRL Evergrip Mirror Adhesive EG310

8 Danalim Turbo Tack 291

9 Den Braven Hercuseal Sealer 302

10 Den Braven Mamut High Tack*

11 Den Braven Silicone NO

12 DL Chemicals Paracol Miroseal MS

13 Dow Corning 817 High Modulus Adhesive

14 EGO Der Spiegelkleber

15 Fratelli Zucchini MS Super

16 Hodgson Mirror Adhesive

PRODUCENT  NAZWA  •  BRAND  REFERENCE

Zatwierdzona lista klejów do instalacji lustra MIRALITE PURE

*Kleje dedykowane na rynek polski.
*Glues dedicated to Polish market.

SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS POLSKA, Oddział GLASS nie jest producentem materiałów montażowych i nie gwarantuje ich neutralności oraz nie ponosi 
odpowiedzialności za właściwości materiałów montażowych podanych w tej instrukcji. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić test postępując zgodnie 
z instrukcją producenta materiału montażowego. We wszystkich przypadkach instalacja lustra musi być zgodna z instrukcją producenta materiału montażowego. 
Więcej informacji na temat przetwarzania i montażu w Instrukcji przetwarzania lustra MIRALITE PURE na stronie www.saint-gobain-building-glass.pl

SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS POLSKA, GLASS Branch is not a manufacturer of the installation materials, it does not guarantee their neutrality, and it bears no 
responsibility for properties specified in the instruction of the installation products. In the event of doubt run a test in compliance with the user’s manual provided by the 
manufacturer of the installation materials. In all cases mirror’s installation must be in compliance with the user’s manual provided by the manufacturer of the installation 
materials. More info on processing and installation of MIRALITE PURE you can find in The Processing Guidelines on www.saint-gobain-building-glass.pl

The validated list of glues for MIRALITE PURE installation

MIRALITE PURE LUSTRO EKOLOGICZNE • ECOLOGICAL MIRROR
Mniejszy wpływ na środowisko, lepsze korzyści dla użytkowników •  Less impact at manufacturing, while improving customers’ benefits

Poniżej znajduje się wykaz materiałów montażowych, które pomyślnie przeszły badania przyczepności przeprowadzone na postawie 
wewnętrznej procedury badawczej. SAINT-GOBAIN GLASS nie gwarantuje składu chemicznego i właściwości podanych poniżej klejów 
i taśm. W każdym przypadku instalacja musi zostać przeprowadzona w sposób zgodny z wytycznymi producenta danego kleju czy 
taśmy. SAINT-GOBAIN GLASS zaleca przeprowadzenie badań wstępnych w celu stwierdzenia, czy dany materiał montażowy jest 
odpowiedni do danego zastosowania.

Please find below the list of adhesive installation materials that have been favorably tested based on adhesion performance using an 
internal testing procedure. SAINT-GOBAIN GLASS does not guarantee the chemistry and properties of adhesives or glues. In all cases, the 
installation must conform to the adhesive or glue manufacturer guidelines. SAINT-GOBAIN GLASS recommends to carry out preliminary 
tests to validate the suitability of the adhesive or glue.   

EDYCJA / EDITION: 01.2023

17 Hodgson Silfix U9

18 Illbrück SP141

19 Intecnia Silcosell C-621

20 Kawo SK86

21 Krafft Silkra Espejos

22 Lakma Do Luster Ekologicznych*

23 Olivé G-64

24 Otto-Chemie Ottocoll M501

25 Otto-Chemie Ottocoll S16

26 Pattex SL 618 Solyplast

27 Quilosa Orbasil N32

28 Ramsauer 660 Spiegelkleber

29 Soudal Mirror Fix

30 Würth MS Instant Espejos

31 Würth MS Miroir



*Taśmy dedykowane na rynek polski.
*Tapes dedicated to Polish market.

Zatwierdzona lista taśm do instalacji lustra MIRALITE PURE

The validated list of tapes for MIRALITE PURE installation

PRODUCENT  NAZWA  •  BRAND  REFERENCE
1 3M 4026

2 3M 4032

3 3M 4910F VHB

4 Adhex P270

5 Bohle Xtracryl

6 CEYS Montack

7 Lohmann DuploCOLL 5009

8 Lohmann DuploCOLL 5015

9 Lohmann DuploCOLL 918

10 Pattex No más clavos

11 Saint-Gobain Tape Solutions H-Old 8920

12 Saint-Gobain Tape Solutions Norbond V1500

13 Stokvis S70 100

14 Tesa Powerbond*

15 Tesa Powerstrip*

16 Viba 6606

17 Würth Mirror Adhesive Tape

MIRALITE PURE LUSTRO EKOLOGICZNE • ECOLOGICAL MIRROR
Mniejszy wpływ na środowisko, lepsze korzyści dla użytkowników •  Less impact at manufacturing, while improving customers’ benefits
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SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS POLSKA, Oddział GLASS nie jest producentem materiałów montażowych i nie gwarantuje ich neutralności oraz nie ponosi 
odpowiedzialności za właściwości materiałów montażowych podanych w tej instrukcji. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić test postępując zgodnie 
z instrukcją producenta materiału montażowego. We wszystkich przypadkach instalacja lustra musi być zgodna z instrukcją producenta materiału montażowego. 
Więcej informacji na temat przetwarzania i montażu w Instrukcji przetwarzania lustra MIRALITE PURE na stronie www.saint-gobain-building-glass.pl

SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS POLSKA, GLASS Branch is not a manufacturer of the installation materials, it does not guarantee their neutrality, and it bears no 
responsibility for properties specified in the instruction of the installation products. In the event of doubt run a test in compliance with the user’s manual provided by the 
manufacturer of the installation materials. In all cases mirror’s installation must be in compliance with the user’s manual provided by the manufacturer of the installation 
materials. More info on processing and installation of MIRALITE PURE you can find in The Processing Guidelines on www.saint-gobain-building-glass.pl


