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TEKNISKT DATABLAD 
E245 SPRAYBOND

E245 Spraybond är ett snabbtorkande och sprutbart kontaktlim med en formulering 
av syntetiska polymerer och lösningsmedel, speciellt utvecklat för limning av EPDM 
membran. Det är sprutbart med hjälp av drivgasen i tryckkärlet som ger ett konstant 
tryck och är därför fullt fungerade utan hjälp av elektricitet eller kompressor, detta gör  
det användarvänligt. Läs och följ anvisningarna på behållaren före användning.

Tekniska data

Bas: Syntetiskt gummi och syntetiska hartser

Färg: Blå

Densitet (vid 20°C): 715±35 kg/m3

Applikationstemperatur: >+5°C

Lagring: 18 månader i obrutet kärl i en väl ventilerad och 
torr lagringsplats vid temperaturer över +5°C 
samtskyddad från direkt solljus och frost. Kärlen 
kan ej återanvändas.

Täckförmåga 
Standard EPDM membran: 200 g/m2 (100 g/sida) (ca 60-70 m2/kärl) 
Fleece-belagt membran: 450 g/m2 (ca 30 m2/kärl) 

Arbetsbeskrivning 
E245 Spraybond är ett sprutbart kontaktlim speciellt utvecklat för limning av EPDM membran till olika underlag.  
Kontaktlimmet skall bara appliceras i torra väderförhållanden och vid temperaturer över +5 °C. Vid temperaturer 5-15 °C  
rekommenderar SealEco att kontaktlimmet värms upp före användning för bästa resultat. Detta kontaktlim skall appliceras på 
båda ytorna som skall limmas, applicera limmet med sprutmunstycket på 10-25 cm avstånd i ett jämnt skikt. Låt  
lösningsmedlen avdunsta tills ytan är beröringstorr (avdunstningstiden är ca 2-5 minuter), tryck sedan samman ytorna som skall 
limas och slutligen tryck ordentligt med en tryckrulle. Limmets öppentid är 2-30 minuter efter applicering, tiden beror på externa 
förhållanden så som temperaturen, luftfuktigheten, luftväxligen, etc. Tillse att ventillation och/eller luftväxligen är god vid  
användningen. SealEco rekommenderar att användaren genomgår en utbildning före användning för att säkerställa att rätt 
mängd appliceras och att det sker på ett korrekt sätt.  
Konsultera även installationsmanualen för mer detaljerade instruktioner. 

Lämpliga underlag 
E245 Spraybond är ett sprutbart kontaktlim speciellt utvecklat för limning av EPDM membran till de flesta material såsom  
laminerad isolering, trä, betong och stål. Ytorna måste vara rena, torra och fria från damm, olja, färg och annat fett. Spraybond 
E245 är inte kompatibelt med bitumen. På betong, cellbetong och andra porösa material behöver man applicera kontaktlimmet 
två gånger, första skiktet (fungerar som grund) appliceras och låt torka och applicera sedan ett andra skikt. 

OBS! 
E245 Spraybond är mycket brandfarligt och fyllt i trycksatt kärl. 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.

Förpackning Vikt (kg/tryckkärl) Antal/pall

Tryckkärl 21 (nettovikt lim 12.2 kg exklusive drivgas) 24 (=504 kg)

Sprayburk 0.7 (nettovolym lim 0.75 L exklusive drivgas) 408 (=285 kg)
Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Tillbehör tryckkärl

Sprutpistol Adapter E17

SlangFörlängning 61 cm


