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TEKNISKT DATABLAD
CONTACT ADHESIVE 5000
Contact Adhesive 5000 är ett enkomponents kontaktlim för limning av
EPDM- och Butylmembran mot torra underlag (exempelvis trä, betong eller
plåt).

Tekniska data
Bas:

Syntetiskt gummi och
syntetiska hartser.

Färg:

Svart

Flampunkt:

Under 0°C

Viskositet (vid 20°C):

2500 ±500 mPa.s

Torrsubstanshalt:

43±2 %

Densitet (vid 20°C):

865 ±10 kg/m3

Hållbarhet:

Max 12 månader vid
förvaring torrt och svalt i
oöppnat kärl

Vikt (kg/burk)

Volym (L/burk)

Burkar/pall

0.9 kg

1.0 L/burk

72x6

4.2 kg

4.9 L/burk

60

12.5 kg

14.4 L/burk

33

25 kg

28.9 L/burk

24

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Täckförmåga
500 g/m2 (250 g/sida).
Arbetsbeskrivning
Contact Adhesive 5000 är ett bruksfärdigt lim och skall inte spädas eller blandas med andra produkter. Kontaktlimmet får
endast användas i torra väderförhållanden och vid temperaturer på minst +5 ˚C. Vid temperaturer mellan +5-15 ˚C
rekommenderar SealEco att limmet värms före användning för bästa resultat. Vid all användning och applicering skall
temperaturen på limmet vara minst 15 ˚C. Materialet och underlaget som skall limmas måste vara torrt och rent. Contact
Adhesive 5000 appliceras med en styv borste eller roller. Blanda limmet noggrant innan det appliceras på både EPDM/Butyl
och underlaget. Efter några minuter när lösningsmedlet har avdunstat och ytorna är klibbfria, placera membranet på limmet och
tryck ned det noggrant med en rulle.
Konsultera installationsmanualen för mer detaljerade instruktioner.
Lämpliga underlag
Contact Adhesive 5000 ger utmärkt vidhäftning till många olika material så som EPDM/Butylgummi, hård PVC, aluminium,
rostfritt stål, sten, betong, lättbetong, bly, trä, bitumensubstrat och godkända isoleringar. Contact Adhesive 5000 kan inte
användas på EPS, XPS eller mjukgjorda PVC membran. Vid oklarheter skall kompatibiliteten kontrolleras med SealEco´s tekniska
avdelning. Contact Adhesive 5000 skall bara användas på av SealEco godkända EPDM- och Butylmembran. Underlaget måste
vara rent, torrt och fritt från olja och fett. Våta underlag eller underlag med kondens måste torkas innan limning. Primer 9800 bör
appliceras på porösa underlag innan applicering av Contact Adhesive 5000.
OBS!
Enbart för professionell användning.
Contact Adhesive 5000 är mycket brandfarligt. Skyddas från öppen låga. Konsultera MSDS före användning.
Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats:
www.sealeco.com.
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