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TECHNISCHE PRODUCTFICHE
CONTACT ADHESIVE 5000

Contact Adhesive 5000 is een contactlijm geschikt voor het verkleven van 
SealEco rubbermembranen op diverse ondergronden.

Technische data

Gemiddeld verbruik   
500 g/m2 (250 g/zijde) 

Gebruiksaanwijzing 
Contact Adhesive 5000 is klaar voor gebruik en mag niet verdund worden. De lijm kan enkel verwerkt worden in droge omstan-
digheden en bij temperaturen boven 5°C. Bij temperaturen tussen +5°C en 15°C raadt SealEco aan de contactlijm op te warmen 
tot kamertemperatuur. De temperatuur van de contactlijm dient minstens 15°C te bedragen bij het aanbrengen ervan. De te 
verkleven ondergronden en rubber moeten droog en zuiver zijn. Roer de lijm mechanisch op voor gebruik.  
De lijm wordt aangebracht met een stijve borstel of een rol op beide te verbinden delen. Verbind beide delen nadat de lijm hand-
droog geworden is. Rol alles stevig aan met een siliconen aandrukrol. 
Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Geschikte ondergronden  
Contact Adhesive 5000 geeft een goede hechting op tal van materialen zoals EPDM/Butyl, rubber, hard PVC, acrylic glas, 
roestvrijstaal, aluminium, steen, beton, lichtgewicht beton*, lood, hout en bitumineuze ondergronden. Contact Adhesive 5000 
kan niet gebruikt worden op EPS, XPS of op PVC membranen. De ondergronden moeten proper zijn en vrij van oliën, vetten en 
vocht. Contact Adhesive 5000 is enkel geschikt voor gebruik op SealEco EPDM en butyl membranen. In het geval van poreu-
ze ondergronden dient men de contactlijm tweemaal op de ondergrond aan te brengen. De eerste laag zal dan fungeren als 
primer. Primer 9800 kan hiervoor ook worden aangewend. 

Nota  
Contact Adhesive 5000 is licht ontvlambaar. Raadpleeg de veiligheidsvoorschriften voor gebruik.

Vrijwaringsverklaring 
De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op 
www.sealeco.com.

Basis: Synthetische rubber en syntheti-
sche harsen

Kleur: Zwart

Vlampunt: Onder 0°C

Viscositeit (bij 20°C): 2500 ± 500 mPa.s

Vaste stof: 43±2%

Densiteit (bij 20°C): 865±10 kg/m³

Bewaartijd: 12 maanden in ongeopende 
verpakking. Droog bewaren op 
een goed geventileerde plaats 
tussen +5°C en 30°C.

Gewicht (kg/blik) Inhoud (L/blik) Blikken/pallet (st)

0.9 kg 1.0 L 72 x 6

4.2 kg 4.9 72

12.5 kg 14.4 33

25 kg 28.9 24

Verpakking


