
 

 Specyfikacja  produktu  

Contact Adhesive 5000 

Contact Adhesive 5000  to gotowy do użycia klej kontaktowy służący do  

przyklejania membrany EPDM   do suchych  powierzchni ( takich jak  drewno, 

beton  i metale).  

Dane techniczne 

 

 

 

 

 
Pakowanie 
 0.9 kg( 1 litra)/puszka  

432 puszek/paleta  

4,2 kg (5 litr)/puszka 

96 puszek/paleta  

12.5 kg (14.4 litr)/puszka 

33 puszki/paleta 

25 kg (28.9 litr)/puszka 

24 puszek/paleta 

Zuzycie/krycie  

0.5 kg/m² (0,25kg/na stronie) ‘ 
 
Sposób klejenia 
Contact Adhesive 5000 jest gotowy do uzycia ale może  w przypadku konieczności być rozcieńczony  Cleaning Wash-em 
9700( max 10%) lub  toluenem. Klej Contact Adhesive 5000 nie  wolno rozcieńczać  lub mieszać  z innymi substancjami. 
Klej powinien być aplikowany w suchych warunkach pogodowych  w temp minimum + 5 °C na  powierzchnie które 
powinny być  wcześniej oczyszczone i  całkowicie suche .Należy nałożyć   warstwę na obie powierzchnie klejenia 
sztywnym pędzlem  lub drobno zębatą szpachelką.    
 
Powierzchnie Klejenia 
Klej Contact Adhesive 5000 zapewnia  doskonałą  przyczepność  do wielu materiałów takich  jak EPDM/kauczuk 
butylowy, twarde PVC, szkło akrylowe, aluminium, SVS,RVS, kamień, beton ,beton komórkowy drewno i podłoża 
bitumiczne . 
Klejone podłoża  musi być czyste, wolne od oleju i smaru i suche. Wilgotne podłoże  lub podłoża pokryte  rosą przed 
klejeniem  musza być  wysuszone  za pomocą  gorącego powietrza. 
 
Ostrzeżenie 
Klej Contact Adhesive 5000 jest wysoce łatwopalny. Przechowywać  z dala od otwartego ognia. Rozpuszczalniki zawarte 
w  kleju  są  niezwykle szkodliwe  dla styropianu. 
Klej Contact Adhesive 5000  nadaje się do stosowania  tylko przy zatwierdzonych i  atestowanych przez SealEco  

membranach EPDM  
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Baza: Kauczuk syntetyczny I syntetyczne  żywice 

rozpuszczone w łatwopalnych rozpuszczalnikach 

organicznych.  

Kolor: czarny 

Temperatura zapłonu:  ponizej 0°C 

Lepkość (w temp. 20°C): 2500  ±500 mPa.s 

Ciała stałe: 41±2 % 

Gęstość (w temp. 20°C): 865±10 kg/m³ 

Okres trwałości: max. 12 miesięcy  pod warunkiem przechowywania  

w chłodnym miejscu w oryginalnie zamkniętym 

opakowaniu 

 


