
Dla NOWYCH  
możliwości...

TylkoColad!

Colad oferuje szeroki wybór trwałych klejów wysokiej 
jakości wykonanych w najnowszej technologii. 
Wszystko po to, aby naprawa była szybka i skuteczna. 
W naszym asortymencie znajdują się również 
dodatkowe akcesoria, takie jak pistolety dozujące, 
podkłady i końcówki mieszające. Wystarczy, że 
wybierzesz kolor oznaczający rodzaj naprawy, 
aby szybko i łatwo dobrać odpowiedni produkt i 
akcesoria. Colad oferuje łatwe w użyciu rozwiązania 
do naprawiania plastików i szyb samochodowych, a 
także uszczelniacze i kleje do paneli.

Colad opracowuje specjalne
możliwości dla użytkowników 
końcowych, którym zależy na 
efektywności procedur roboczych i 
zakładowych. Tutaj liczy się zadow-
olenie z pracy, wydajność, ekologia, 
profesjonalizm i zysk. Colad, invent-
ing more.

Naprawa plastików

Naprawa szkła

Środki uszczelniające

Spajanie paneli

Markowe kleje Colad
Mocne i trwałe produkty do klejenia.

Więcej informacji znajduje się na stronie:
WWW.ADHESIVES.COLAD.CO
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Naprawa plastików

• Klej opracowany specjalnie do spajania paneli z 

  metalu i materiałów kompozytowych.

• Możliwość nakładania na surowy metal, wysoka energia

  absorpcji.

• Wiąże stal i aluminium. Wymiana bocznych paneli nadwozia

  (również w vanach), dachów i poszycia drzwi.

• Mocny dwuskładnikowy klej strukturalny do naprawy 

  plastików.

• Od 30-sekundowych kosmetycznych napraw do większych

  5-minutowych napraw plastikowych części.

• Również dla branż, gdzie jest wymagane szybkie i mocne

  wiązanie.

Szary:
Sugerowane 
miejsca klejenia.

Czerwony: 
Sugerowane 
miejsca 
spawania.

Naprawa szkła Środki uszczelniające

• Uniwersalne szczeliwo do złączeń lub klej. Przeznaczone dla

  branży motoryzacyjnej, ale można go także używać na 

  statkach i w przemyśle.

• Doskonałe właściwości wypełniające, mocne, elastyczne 

  i trwałe wiązanie. Wyjątkowa siła wiązania wielu różnych 

  materiałów i powierzchni.

• Szybko twardniejący i trwale elastyczny klej. 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.

ADHESIVES.COLAD.CO
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Spajanie paneli

Spajanie paneli
90672440 (195 ml)(Czarny)

Dwuskładnikowy klej strukturalny na bazie żywicy epoksydowej do spajania paneli 
z metalu i materiałów kompozytowych. Kolor Czarny. 195 ml w opakowaniu, 
2 końcówki mieszające w zestawie.

Zastosowanie
• Umożliwia łączenie paneli stalowych i aluminiowych o jednakowym lub 
  różnym składzie.
• Stanowi alternatywę dla złączeń pasowanych lub spawanych.
• Montaż paneli karoserii do ramy, aluminiowych paneli do stalowego 
  nadwozia, aluminiowych zderzaków, bocznych paneli nadwozia 
  (również w vanach) i dachów.

Cechy i korzyści
• Długi czas otwarcia 60 minut, twardnieje szybciej od innych 
  klejów przeznaczonych do spajania paneli.
• Zawiera szklane perły, dzięki którym powłoka kleju jest równa.
• Wysoka energia absorpcji.
• Można nakładać na surowy metal, zawiera środek zabezpieczający 
  przed korozją.
• Twardnieje w temperaturze pokojowej.
• Odporny na lakierowanie elektroforetyczne, podkład proszkowy 
  i temperaturę pieca lakierniczego do 230°C.

Wszystkie naprawy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta OEM. 
Nie używać do podwozia / samochodowych części konstrukcyjnych.

Czerwony: 
Sugerowane 
miejsca spawania.

Szary:
Sugerowane 
miejsca klejenia.

Czas otwarcia: 60 minut.
Czas działania: 90 minut.
Czas lakierowania: 24 godziny.
Czas nakładania: do 4 godzin w temp. 23°C.
Pełne stwardnienie: 24 godziny (podczerwień 
                                przyspiesza twardnienie).

Spajanie paneli - akcesoria

Ręczny pistolet 
uniwersalny
90675550

• Ręczny pistolet do precyzyjnego nakładania klejów i 
  środków uszczelniających.
• Do standardowych opakowań o pojemności 290 i 310 ml.

Dysza do kleju do spajania paneli
90663803

• Do opakowań 195 - 220 ml.
• 10 sztuk.

ADHESIVES.COLAD.CO
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Naprawa plastików

Superszybki (30 sekund)
2-składnikowy klej do plastiku
90672258 (50 ml)(Czarny)

Mocny 2-składnikowy (2K-PU) klej do plastiku. Do spajania i naprawy 
plastikowych części. Kolor Czarny. Opakowanie 50 ml, 2 końcówki 
mieszające

Zastosowanie
•  Drobne, szybkie naprawy.
•  Skutecznie mocuje elementy. Do naprawy różnych rodzajów części 

plastikowych.
•  Profi le, zderzaki, znaki oraz inne szybkie i podstawowe naprawy 

zarówno kosmetyczne, jak i konstrukcyjne.

Cechy i korzyści
•  Szlifowanie już po 5 minutach.
•  Doskonałe spajanie większości rodzajów plastiku.
• Bezzapachowy. Szybkie utwardzanie.

Szybki (1.5 minuty)2-składnikowy 
klej do plastiku
90672259 (50 ml)(Czarny)  

Mocny 2-składnikowy (2K-PU) klej do plastiku. Do spajania i naprawy 
plastikowych części. Kolor Czarny. Opakowanie 50 ml, 2 końcówki 
mieszające.

Zastosowanie
•  Do naprawy małych lub średnich elementów takich jak.
•  Do naprawy różnych rodzajów części plastikowych.
•  Konstrukcyjne i kosmetyczne naprawy zderzaków, klipsy mocujące, 

kratki wlotu powietrza, mocowania refl ektorów itp.

Cechy i korzyści
•  Szlifowanie już po 10 minutach.
•  Doskonałe spajanie większości rodzajów plastiku.
• Bezzapachowy. Szybkie utwardzanie.

Czas otwarcia: 30 sekund.
Czas nakładania: 2.5 minuty.
Czas szlifowania: 5 minut.
Czas lakierowania: 5 minut.
23°C przy wilgotności 55%.

Czas otwarcia: 1.5 minuty.
Czas nakładania: 5 minut.
Czas szlifowania: 10 minut.
Czas lakierowania: 10 minut.
23°C przy wilgotności 55%.

Naprawa plastików - akcesoria

Podkład na plastik
90672267 (200 ml)

• Podkład przylegający do plastiku.
•  Poprawia przyleganie w procesie naprawy plastiku.
•  Potwierdzone naukowo!
•  Aerozol.

Środek czyszczący do plastiku
90672270 (500 ml)

•  Doskonałe czyszczenie i odtłuszczanie plastików.
•  Szybko usuwa smar, olej i pył szlifi erski.
•  Na bazie wody.
•  Spray w butelce.

Ręczny pistolet do
2-składnikowego
kleju do plastiku
90672666

•  Przeznaczony do użytku z 2-składnikowym klejem (2K).
•  Kompaktowa i lekka konstrukcja umożliwiająca 

precyzyjne nakładanie kleju.

Końcówki mieszające do
naprawy plastiku
90672980 - 25 sztuk w opakowaniu
90672981 - 10 sztuk w opakowaniu

•  Końcówki mieszające do 2-składnikowych 
  klejów (2K) do naprawy plastiku.
•  Idealna mieszanka i dokładne nakładanie.
•  Do jednorazowego użytku.

ADHESIVES.COLAD.CO
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Naprawa plastików

ADHESIVES.COLAD.CO

Folia wzmacniająca
90672276

•  Pomaga kształtować i wzmacniać obszar 
uszkodzony pęknięciami i otworami.

•  Pozwala na uzyskanie wytrzymałej i 
gładkiej powierzchni.

•  Wymiary: 360 cm x 12 cm.
•  W rolkach.

Folia konturowa
90672275

•  Ułatwia kształtowanie kleju na częściach plastikowych.
•  Przywraca oryginalny kształt powierzchni.
•  Może być używana do tworzenia nowych części.
•  Wymiary: 360 cm x 12 cm.
•  W rolkach.

Naprawa plastików - akcesoria

Naprawa dziury w plastikowym elemencie:

Czas otwarcia: 3.5 minuty.
Czas nakładania: 15 minut.
Czas szlifowania: 30 minut.
Czas lakierowania: 30 minut.
23°C przy wilgotności 55%.

Czas otwarcia: 5 minut.
Czas nakładania: 20 minut.
Czas lakierowania: 45 minut.
23°C przy wilgotności 55%.

Umiarkowanie szybki (3.5 minuty)
2-składnikowy klej do plastiku
90672240 (50 ml)(Czarny)

Mocny 2-składnikowy (2K-PU) klej do plastiku. Spaja, wypełnia i 
naprawia małe i średnie pęknięcia i otwory. Kolor Czarny. 
Opakowanie 50 ml. 2 końcówki mieszające.

Zastosowanie
•  Spaja, wypełnia i naprawia małe lub średnie pęknięcia lub otwory w 

plastikowych zderzakach i owiewkach.
•  Konstrukcyjne i kosmetyczne naprawy różnych rodzajów części 

plastikowych.
•  Dla wszystkich branż, gdzie jest wymagane szybkie i mocne wiązanie.

Cechy i korzyści
•  Jeden produkt do spajania, wypełniania i naprawiania usterek kon-

strukcyjnych.
•  Czas nakładania odpowiedni do średniej wielkości napraw.
•  Doskonała prędkość twardnienia i moc wiązania.
•  Łatwe szlifowanie.
•  Zachowuje elastyczność nawet w niższej temperaturze.

Wolny (5 minut)
2-składnikowy klej do plastiku
90672241 (50 ml)(Przezroczysty) 

Mocny 2-składnikowy (2K-PU) klej do plastiku. Do naprawy małych i 
średnich elementów. Kolor Przezroczysty. Opakowanie 50 ml. 2 końcówki 
mieszające.

Zastosowanie
•  Do użytku na przezroczystych i jasnych częściach z plastiku.
•  Spaja, wypełnia i naprawia małe lub średnie pęknięcia lub otwory w plas-

tikowych zderzakach i owiewkach.
•  Konstrukcyjne i kosmetyczne naprawy różnych rodzajów części plasti-

kowych.
•  Dla wszystkich branż, gdzie jest wymagane szybkie i mocne wiązanie.

Cechy i korzyści
•  Przezroczysty.
•  Jeden produkt do spajania, wypełniania i naprawiania usterek konstruk-

cyjnych.
•  Czas nakładania odpowiedni do średniej wielkości napraw.
•  Doskonała prędkość twardnienia i moc wiązania.
•  Zachowuje elastyczność nawet w niższej tempeurze.

Oczyścić 
powie-
rzchnię 
środkiem 
czyszczącym 
do plastiku.

Wywiercić 
otwory wokół 
uszkodzonej 
powierzchni w 
celu uzyskania 
lepszej 
przyczepności.

Zobacz fi lmik na naszym kanale YouTube! Więcej informacji technicznych znajdziesz w Karcie Technicznej Produktu (TDS).

Wymode-
lować i 
przeszlifować.

Zaapli-
kować 
podkład 
na plastik.

Wyciąć folię 
wzmacniającą i 
folię konturową. 
Nałożyć klej na 
folię 
wzmacniającą.

Umieścić folię 
wzmacniającą 
z klejem na tyle 
uszko-
dzonej 
powierzchni.

Nałożyć folię 
konturową na 
przód uszkodzonej 
powierzchni. W 
razie konieczności 
nałożyć dodatkową 
warstwę kleju.

Nacisnąć 
delikatnie, 
rozprowadzić 
równomiernie.

Na koniec 
przeszlifować, 
wypełnić oraz 
polakierować 
w celu uzyska-
nia idealnego 
rezultatu.
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Naprawa szkła

Klej do szyb 
MS Polimer
90673719 (290 ml)(Czarny) 

Wysokiej jakości Klej MS na bazie polimerów, 1-składnikowy (1K). Klej 
trwale elastyczny, bardzo mocne wiązanie wstępne i duża siła spajania. 
Kolor Czarny. Opakowanie 290 ml.

Zastosowanie
Doskonale nadaje się do spajania szyb z nadwoziem samochodu. 
Również do spajania szyb w samochodach, wagonach i kabinach oper-
atora. Do autobusów, ciężarówek oraz maszyn rolniczych i budow-
lanych.

Cechy i korzyści
• Doskonałe spajanie.
• Trwałe właściwości elastyczne.
• Gotowość do jazdy już po 2 godzinach (8 godzin z poduszkami
  powietrznymi).
• Doskonałe właściwości uszczelniające.

Czas otwarcia: 15 minuty.
Czas lakierowania: na mokro.
Czas kożuszenia: 5 minut.
Twardnienie: po 24 godz.: 3 mm. 
                    Po 48 godz.: 4 mm. 
                    (23°C / wilgotność 50%).

Naprawa szkła - akcesoria

Podkład kleju do szyb
90675436 (100 ml)

• Podkład poprawiający przyczepność kleju.
• Bezbarwny.

Dysza do aplikacji kleju do szyb
90628373 

• Dysza do łatwego i dokładnego nakładania kleju do szyb.
• 10 sztuk w opakowaniu.

Ręczny pistolet uniwersalny
90675550

• Ręczny pistolet do precyzyjnego nakładania klejów 
  i środków uszczelniających.
• Do standardowych kartuszy o pojemności 290 i 310 ml.

ADHESIVES.COLAD.CO
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Środki uszczelniające

Środki uszczelniające - akcesoria

Natryskowa masa
uszczelniająca do spoin
MS Polimer
90672412 (310 ml)(Czarny)                                             

Wysokiej jakości natryskowa masa do spoin. Nadaje się do pokrycia 
lakierami wodnymi i konwencjonalnymi. Aplikacja za pomocą pneumaty-
cznego pistoletu uszczelniającego wraz z dyszami płaskimi lub dyszami o 
wielkości 1.5, 2 lub 3 mm. MS na bazie polimerów. Kolor Szary. Pojemnik 
310 ml.

Zastosowanie
• Do miejsc wymagających teksturowanej powłoki lub 
  izolacji dźwiękowej.
• Warstwa ochronna na wszystkie spoiny i złączenia wewnątrz i 
  na zewnątrz nadwozia pojazdu.
• Przywraca oryginalny stan uszczelnienia i spojenia.

Cechy i korzyści
• Trwałe właściwości elastyczne.
• Szybkie utwardzanie. Bezpośrednie natryskiwanie powłoki (na mokro).
• Możliwość modulacji (pędzlem).
• Zgodny z uszczelnieniami fabrycznymi.
• Chroni przed uszkodzeniem mechanicznym i korozją.  

Klej do spoin
MS Polimer                  
90672426 (290 ml)(Czarny)
90672427 (290 ml)(Biały) 
90672428 (290 ml)(Szara)  

Uniwersalny klej uszczelniający i spaja-
jący wysokiej jakości. MS na bazie polimerów. Neutralne właściwości 
utwardzające. Kolor Czarny. Pojemnik 290 ml.

Zastosowanie
• Wszelkiego rodzaju złączenia i spoiny na różnorodnych powierzchniach.
• Spaja wiele rodzajów materiałów (metal, plastik, szkło itp.).
• Nadaje się także do użytku w charakterze uniwersalnego uszczelniacza
  do połączeń, uszczelnień i konstrukcji.
• Zastosowania: branża motoryzacyjna i wiele innych.

Cechy i korzyści
• Trwałe właściwości elastyczne.
• Szybkie utwardzanie. Do nakładania na mokro.
• Możliwość szlifowania i malowania lakierami 1- i 2-składnikowymi.
• Odporny na działanie promieniowania UV, warunki atmosferyczne, 
  wodę, wilgoć i pleśń.

Czas schnięcia: zależy od temperatury, wilgotności i grubości.
Czas szlifowania: po całkowitym utwardzeniu.
Czas lakierowania: na mokro.
Czas kożuszenia: 15 minut.
Twardnienie: 3.0 mm w 24 godz. (23°C / wilgotność 50%).

Czas schnięcia: zależy od temperatury, wilgotności i grubości.
Czas szlifowania: po całkowitym utwardzeniu.
Czas lakierowania: na mokro.
Czas kożuszenia: 10 minut.
Twardnienie: 3.0 mm w 24 godz. (23°C przy wilgotności 55%).

Pneumatyczny
pistolet
do mas uszczelniających
90672658

• Precyzyjne i równomierne nakładanie mas uszczelniających i kleju. 
  Pistolet do środków 1-składnikowych (1K).
• Posiada regulację przepływu i ciśnienia rozprysku (maks. 6 barów).
• Kompatybilny dyszami: płaską, 1.5, 2 i 3 mm.
• Kompatybilny ze standardowymi opakowaniami o poj. 290 ml i 
  310 ml oraz saszetkami o poj. 400 ml.

Ręczny pistolet uniwersalny
90675550

• Ręczny pistolet do precyzyjnego nakładania klejów 
  i środków uszczelniających.
• Do standardowych zasobników o pojemności 
  290 i 310 ml.

Nr art. Opis Packing

Dysza płaska 90663772 Odpowiednia do pneumatycznego pistoletu do mas uszczelniających (90672658). 10 sztuk.

Dysza standardowa 90627997 Dysza uniwersalna. 10 sztuk.

Dysza 1.5 mm 90663799 1.5 mm do pneumatycznego pistoletu do mas uszczelniających (90672658). 10 sztuk.

Dysza 2 mm 90663780 2 mm do pneumatycznego pistoletu do mas uszczelniających (90672658). 10 sztuk.

Dysza 3 mm 90663802 3 mm do pneumatycznego pistoletu do mas uszczelniających (90672658). 10 sztuk.

ADHESIVES.COLAD.CO
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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.

N
ap

ra
w

y/
A

pl
ik

ac
ja

M
at

er
ia

ły

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 
wewnątrz 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.


