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Informacja Techniczna  

Informacje ogólne 

 
Numer artykułu: 90673719 

 
Nazwa: Klej do szyb   

           MS Polimer 
           (Czarny) 290 ml 

                    

 

 

  

 

Specyfikacja 
Wysokiej jakości klej MS na bazie polimerów, 1-składnikowy (1K). Klej trwale elastyczny, bardzo mocne 

wiązanie wstępne i duża siła spajania. Doskonale nadaje się do spajania szyb z nadwoziem samochodu. 
Również do spajania szyb w samochodach, wagonach i kabinach operatora. Do autobusów, ciężarówek 

oraz maszyn rolniczych i budowlanych. Kolor czarny (290 ml). 

 
Cechy i korzyści 

• Doskonałe właściwości spajające, trwała elastyczność. 
• Mocne wstępne spojenie. 

• Możliwość regulacji. 

• Gotowość do odjazdu już po 2 godzinach, 8 godzin z poduszkami powietrznymi. 
• Doskonałe właściwości uszczelniające. 

• Bezwonny. 
• Kompatybilny z lakierami. 

• Krótkotrwała odporność na temp. do +200°C podczas malowania proszkowego lub termicznego. 

 
Zastosowanie 

Spaja szyby w samochodach, wagonach i kabinach operatora. Nadaje się do spojeń pozbawionych 
podparcia oraz tam, gdzie potrzebny jest szybki i ciągły proces pracy. Przeznaczony do użycia 

w technologii tworzyw sztucznych do konstrukcji metalowych oraz do budowy maszyn, urządzeń, karoserii 
pojazdów, wagonów, pojazdów i zbiorników. 

 

Dane techniczne 
1-składnikowy klej na bazie polimerów hybrydowych MS 

 

Kolor Czarny 

Opakowanie Wkład 290 ml 

Jednostka opakowania 12 pojemników w pudełku 

Okres przydatności do użycia W dobrze zamkniętym oryginalnym 

Opakowaniu Do 18 miesięcy 

Przechowywanie W chłodnym i suchym miejscu (10°C – 25°C) 

 

Data utworzenia: 6-4-2018 

 Ostatnia aktualizacja: 12-12-2018   

  Ilość stron: 3 
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Mechanizm utwardzania Utwardzanie w warunkach otoczenia 

Temperatura aplikacji Od 5°C do 40°C 

Czas otwarcia 15 min. 

Czas lakierowania Na mokro (czas trwania procesu ponad 1 dzień, potraktować 
powierzchnię acetonem) 

Czas kożuszenia Ok. 5 min. 

Szybkość utwardzania 23°C / 
50% RV 

Po 24 godziny: 3 mm. 
Po 48 godziny: 4 mm. 

Moduł wydłużenia dla 100%, 

DIN 53504 S2* 

Ok. 1.8 N/mm2 

Wydłużenie przy zerwaniu,  

DIN 53504 S2* 

Ok. 250% 

Wytrzymałość na rozciąganie,  
DIN 53504 S2* 

Ok. 2.8 N/mm 

Odporność  

• Dobra Na wodę, rozpuszczalniki alifatyczne, oleje, smary, rozcieńzone 
kwasy nieorganiczne i zasady 

• Brak odporności Na stężone kwasy i węglowodory chlorowane 

* 23°C i wilgotność względna 50% 

 
Zakres podłoży 

• Metale, malowane proszkowo, lakierowane, cynkowane, anodyzowane, chromowane. 

• Rozmaite tworzywa sztuczne, ceramika, szkło, beton i drewno.  

• Ze względu na dużą różnorodność materiałów zalecane są próby działania. 

 

Uwagi 
 

Przygotowanie i obróbka podłoża 

• Całkowicie usunąć pozostałości środków uszczelniających i klejów, stosując odpowiednie metody. 

• Kompatybilność z materiałami, powłokami itp. należy określić z wyprzedzeniem. 

• Można nakładać przy użyciu normalnego ręcznego pistoletu uszczelniającego (Colad). 

• Zalecana grubość warstwy wynosi 1 – 6 mm. W zależności od powierzchni, rozszerzalności 
materiałowej, rozciągania i naprężeń mechanicznych. 

• Wiązanie musi nastąpić przed upływem czasu obróbki. 

• Przed utwardzeniem klej można usunąć, pocierając go alkoholem. Utwardzony klej można usunąć 

mechanicznie. 

 
Okna pozbawione warstwy ceramicznej czyścić izopropylenem lub acetonem. Zastosować podkład Colad 

(90675436) aby ułatwić wiązanie. Następnie nałożyć Colad Windscreen Adhesive. 
 

Lakierowanie 

Z uwagi na różnorodność farb i lakierów zaleca się wykonanie wstępnych testów. W przypadku nakładania 
na podłoża malowane lub gipsowane należy zachować odpowiedni czas suszenia podłoża. 

 

Produkty powiązane Colad 
Numer artykułu: 90672658 - Nazwa: Pneumatyczny pistolet uszczelniający 

 
Numer artykułu: 90675550 - Nazwa pis: Ręczny pistolet uniwersalny 

 
Numer artykułu: 90628373 - Nazwa: Dysza aplikacyjna Kleju do szyb 

 

Numer artykułu: 90675436 - Nazwa: Podkład pod klej do szyb 
 

Nota prawna, specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu 

Zapoznanie się z informacjami zawartymi w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem 
użytkownika. Informacje na temat ochrony środowiska są dostępne na karcie charakterystyki produktu, 

którą można znaleźć pod adresem www.colad.co. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie jest 
obowiązkiem użytkownika. 
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Uwaga 

Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Niewłaściwe obchodzenie się z klejem może 
stwarzać zagrożenie. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Zakładać niezbędne środki ochrony indywidualnej 

i odzież ochronną. 

Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta oryginalnego wyposażenia 
i specyfikacją techniczną. 

Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, sprawdzenia i weryfikacji przez użytkownika.  
 

Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą EMM International B.V. To 
użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek z wymienionych 

produktów do swoich celów. 

 

Opracowane przez: 

EMM International BV  

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                  www.colad.com.pl 

 
 

http://www.emm.com/
http://www.colad.com.pl/

