
INFORMACJA O 

ZASTOSOWANIU
 = sugerowane zastosowanie główne      
 = nadaje się również do     
 = zastosowanie ograniczone, zalecana próba działania.

Należy się zawsze zapoznać z dokumentacją techniczną oraz kartą charakterystyki. 
Ze względu na dużą różnorodność materiałów zalecane są próby działania. Wszystkie 
naprawy wykonywać zgodnie ze specyfikacją i instrukcją producenta OEM.
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Wybierz Kleje i Masy uszczelniające 
Colad dla mocnych i trwałych napraw 
w branży motoryzacyjnej, lotniczej, 
żeglarskiej i w przemyśle.

COLAD JEST MARKĄ EMM INTERNATIONAL
Blowtherm Polska Sp. z o.o., ul. Podmiejska 31, 
41-940 Piekary Śląskie, Polska T +48 32 363 46 01  
T +48 604 462 337 E emmbiuro@blowtherm.pl 
www.blowtherm.pl    www.colad.com.pl

Naprawa plastików Naprawa 
szkła

Środki uszczelniające Spajanie 
paneli

Nr Art 90672258 90672259 90672240 90672241 90673719 90672412 906724xx 90672440

Nazwa 2-składni-
kowy klej do 
plastiku 
Superszybki 
(30 sekund)

2-składni-
kowy klej do 
plastiku  
Szybki (1.5 
minuty)

2-składni-
kowy klej do 
plastiku  
Umiarkowanie 
szybki (3.5minuty)

2-składni-
kowy klej do 
plastiku 
Wolny 5 minut)

Klej do szyb 
MS Polimer

Natryskowa 
masa
uszczelniająca 
spoiny
MS Polimer

Klej do spoin
MS Polimer

Spajanie 
paneli

Kolor Czarny Czarny Czarny Przezroczysty Czarny Szara Czarny, biały, szara Czarny

Objętość 50 ml 50 ml 50 ml 50 ml 290 ml 310 ml 290 ml 195 ml

Plastiki (Do różnego rodzaju plastików)

Tworzywa termoplastyczne A (ABS, PA, PC/PBT, PPO/
PA, PET).

Tworzywa termoplastyczne B (PPO, PC/ABS, PP/
EPDM).

Tworzywa termoplastyczne C (PPO, PC/ABS, PP/
EPDM): Ogólne właściwości spajające: ograniczone. 
Przed użyciem najlepiej jest wypróbować skuteczność.

SMC.

BMC.

Żelkot.

PUR-RIM.

RTM.

Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem węglowym 
(CFRP).

Do różnego rodzaju metali

Metale i stopy metali (z powłoką lub podkładem).

Stal walcowana na zimno.

Aluminium.

Stal ocynkowana.

Do różnego rodzaju drewna

Do różnego rodzaju szkła

Do różnego rodzaju ceramiki

Drobne i szybkie naprawy plastikowych części. Sku-
tecznie mocuje elementy. Podstawowe kosmetyczne i 
konstrukcyjne naprawy. Profile, zderzaki, znaki.

Naprawa pęknięć 0 - 5 cm.

Naprawa średnich i małych elementów z plastiku. Napra-
wy kosmetyczne i konstrukcyjne. Zderzaki, klipsy mocu-
jące, kratki wlotu powietrza, mocowania reflektorów.

Naprawa pęknięć 5 - 10 cm.

Naprawa średnich elementów z plastiku. Naprawa 
pęknięć i otworów. Spajanie i wypełnianie. Naprawy 
kosmetyczne i konstrukcyjne. Otwory i pęknięcia w 
plastikowych zderzakach i owiewkach.

Naprawa otworów i szczelin 5 - 12 cm.

Spajanie szyb z nadwoziem samochodu, wagonem lub 
kabiną.

Teksturowana powłoka i izolacja dźwiękowa.

Wypełniacz do większych powierzchni.

Warstwa ochronna na wszystkie spoiny i złączenia we-
wnątrz i na zewnątrz nadwozia pojazdu.

Uszczelnianie i spajanie.

Złączenia i szczeliny.

Ogólne zastosowania do spajania i montażu.

Spajanie paneli z metalu i materiałów kompozytowych.

Montaż paneli do ramy.


