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Technisch informatieblad  
Algemeen 

 
Artikelnummer: 90673720 
 

Omschrijving: Fast Drive MS Ruitenlijm 
                    1 uur wegrijtijd         

 
            

 

 
 

Specificatie: 

Hoogwaardige, snel uithardende één-component-ruitenlijm op basis van SMP (MS-Polymeer). Te 
gebruiken zonder primer en dus snel klaar om te starten met het verlijmen van de ruit. Kan worden 

gebruikt voor het verlijmen van voor-, zij- en achterruiten op diverse soorten voertuigen. Gemakkelijk aan 

te brengen met een luchtpistool of handkitpistool. Hoge aanvangshechting en permanent elastisch. 
Ontworpen voor een snelle wegrijtijd van 1 uur voor voertuigen met airbags. TÜV- en FMVSS 212- getest. 

Vrij van isocyanaten en oplosmiddelen, dus geen gezondheidsrisico’s voor de gebruiker. Laag 
geleidingsvermogen, kan gebruikt worden met geïntegreerde antennes.  

 

• Lees voor het gebruik altijd het technisch informatieblad en het veiligheidsinformatieblad, op 

aanvraag of op de website beschikbaaar: www.colad.co/fastdrive-ms  

 
Kenmerken en voordelen: 

• Snel 

1 uur wegrijtijd. Minder wachttijd en snelle vrijgave van de auto. Maakt ‘vervangen-terwijl-u-
wacht-reparaties’ mogelijk. 

• Veilig 

Succesvol de botsproef doorstaan tijdens de TÜV test volgens FMVSS 212 standaard.  

• Sterk 
Zeer hoge aanvangshechting en extreme hechting met uitstekende afdichtingseigenschappen. 

• Zonder primer 

Hechting zonder voorbehandelmiddel. Bespaar tijd en geld. Je hoeft geen zwart 

voorbehandelmiddel of activeerder aan te brengen zoals bij PU-lijmen. Een stap overslaan. 
Veiliger, goedkoper en met minder arbeidstijd.  

• Milieuvriendelijk 

Geurloos. Geen isocyanaten, siliconen en oplosmiddelen. Dus het is veilig voor jou en het milieu. 
Geen specifieke opslagvoorschriften. Geen gevarenwaarschuwingssymbolen nodig. 

 

Producteigenschappen: 

• Snelle aanvangshechting en uitharding 

• Laag geleidingsvermogen, kan worden gebruikt met geïntegreerde antenne 

• Permanent elastisch 

• Zeer goede UV-bestendigheid 

• Niet doorbuigend 

• Geluids- en trillingsdemping 

• Nat in nat overspuitbaar met veel watergedragen en conventionele lakken (voorafgaande testen 
aanbevolen). 

•  
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Toepassingsgebied: 

• Ontworpen voor het verlijmen van voor-, zij- en achterruiten op personenauto’s, vrachtwagens, 

tractoren en vele andere voertuigen.  

• Ook geschikt voor structureel-elastische verlijming en assemblage van diverse materialen die aan 
hoge thermische en dynamische spanningen worden blootgesteld in de transportindustrie. 

Bijvoorbeeld: montage van geïsoleerde panelen; trillingvrije verlijming en afdichting van 
elementen/materialen van staal, aluminium, hout, GRP en andere kunststoffen en gelakte 

oppervlakken in de automotive OEM, het transport (touringcars, caravans, koelwagens, 

containers) en de scheepvaart. 
Normen: 

• Wegrijtijd: 1 uur. Met bestuurders- en passagiersairbags (omstandigheden: -5°C tot +40°C 

zonder primer). 

• Voldoet aan de Federal Motor Vehicle Safety Standards, FMVSS 212. 

• TÜV getest. Botsingtest volgens de TÜV-voorschriften. 
 

Compatibiliteit: 

Na het verwijderen van de ruit moet de oude lijm met een scherp en schoon mes tot een resterende laag 
van ca. 1 mm worden gesneden, de lijm moet direct hierna worden aangebracht. Deze reparatieprocedure 

is van toepassing op alle soorten OEM-ruitenlijmen die worden gebruikt. In geval van twijfel over de staat 
van het te verlijmen oppervlak, wordt altijd een hechtingstest aangeraden.  

 
Voorbereiding en verwerking: 

Onderstaande instructie biedt een indicatie/voorbeeld van de mogelijke stappen voor het aanbrengen. 

 
De ruit verwijderen: 

• Na het verwijderen van de ruit moet de oude lijm met een scherp en schoon mes tot een 

resterende laag van ca. 1 mm worden gesneden, de lijm moet direct hierna worden aangebracht. 
Deze reparatieprocedure is van toepassing op alle soorten OEM-ruitenlijmen die worden gebruikt. 

In geval van twijfel over de staat van het te verlijmen oppervlak, wordt altijd een hechtingstest 

aangeraden.  

• Deze MS-polymeerlijm heeft geen (zwarte) primer nodig als er een keramische randcoating op de 
(nieuwe) ruit wordt aangebracht.  

• Tip: gebruikt een reiniger voor een optimale hechting. De voorkeursreiniging is een reiniger op 

basis van heptaan, een reiniger op basis van IPA (isopropylalcohol) is ook mogelijk.  
 

De lijm aanbrengen: 
• Plaats de patroon in een handpistool. Of gebruik een pneumatisch luchtpistool met telescopische 

zuiger.  
• De te behandelen oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van roest, water, stof en vet zijn. 

• Het oppervlak moet van goede kwaliteit zijn. 

• Breng een driehoekige rand lijm aan op de rand van het glas of op de carrosserieflens van de 

voorruit. Gebruik het speciale vormgegeven mondstuk. Houd het pistool onder een hoek van 90° 

ten opzichte van het glasoppervlak. 

• Het uiteinde van de lijmrand moet het eerste deel ongeveer 20mm overlappen om infiltraties te 
voorkomen.  

 
De voorruit installeren: 

• De nieuwe voorruit moet binnen 8-10 minuten op zijn plaats worden gebracht.  
• Verwijder eventiele overtollige lijm voordat deze uithardt. 

 
Tip: Als de oude lijm volledig is verwijderd, behandel dan zowel de voorruit als het frame van het voertuig 
voor met een zwarte primer. 

 
Tip: In het geval dat de coating op het raamframe van het voertuig of de keramische rand op de voorruit 

beschadigd is, kan een zwarte primer worden gebruikt.  
 
Technische specificatie: 

 

Kleur Zwart 

Inhoud Patroon, 290 ml 
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Opslag Koel en droog, tussen +5° en +25°C. De temperatuur mag 

gedurende een lange periode niet hoger zijn dan 25°C. 
Weghouden uit natte ruimtes, bij warmtebronnen en uit direct 

zonlicht. 

Houdbaarheid 15 maanden (originele verpakking, ongeopend) 

Type Silaangemodificeerd polymeer (SMP/MS-polymeer) 

Uithardingsmechanisme Vochtuitharding 

Uitharding door volume + 3.0 mm na 24 uur bij 23°C en 50% R.V. 

Hardheid conform Shore A ± 52 (DIN 53505) 

Dichtheid ± 1.45 g/ml 

Kleefvrije tijd ± 15 minuten (23°C en 50% R.V.) 

Elastische modules bij 100% ± 2.2 N/mm² (ISO 37 DIN 53504) 

Treksterkte  ± 3.3 N/mm² (ISO 37 DIN 53504) 

Uitrekking ± 258% (ISO 37 DIN 53504) 

Opbrengingstemperatuur +5°C tot +40°C 

Temperatuursbestendingheid -35°C tot +95°C. Met korte pieken tot +120°C 

 
 

Gerelateerde producten van Colad 

Artikelnummer: 90675550 – Omschrijving: Universeel Pistool Handmatig 
 

Disclaimer 

Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. De informatie over werk 

en milieuveiligheid is beschikbaar op het veiligheidsinformatieblad (MSDS) via www.colad.nl. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 

 

Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding 
worden gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels 

en -specificaties. Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de 
gebruiker. De specifieke gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM 

International B.V. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde 

producten voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen. 
 

Ontwikkeld door: 

EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 

www.emm.com                                                                                                     www.colad.nl 

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

