
For SMART
opportunities...

OnlyColad!

Colad biedt een assortiment van hoogwaardige 
en duurzame lijmen op basis van de nieuwste 
lijmtechnologie. Producten voor snelle 
reparaties van hoge kwaliteit. Het programma 
bevat verschillende accessoires zoals 
applicatiepistolen, primers en mengtuitjes. 
Selecteer snel het juiste product door het 
reparatieproces met de bijbehorende kleur 
te kiezen. Colad heeft oplossingen voor 
kunststofreparaties, glasreparatie, kitten en 
reparatie van metalen en aluminium panelen.

Colad creëert unieke mogelijkheden 
voor eindgebruikers, met een focus 
op het behalen van het optimale 
eindresultaat op de meest
effi ciënte en effectieve manier. 
Colad draagt bij aan het werk-
plezier, effi ciëntie, duurzaamheid, 
professionaliteit en winstgevend-
heid. Colad, inventing more!

Kunststofreparatie

Glasreparatie

Naden-Kitten (afdichten en lijmen)

Paneelverlijming

Colad Hoogwaardige Lijmen
Sterk en duurzaam.  

Ga voor meer informatie naar:
WWW.ADHESIVES.COLAD.CO
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•   Speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van metaal en 

metaalcomposieten. 

•  Toepassing op blank metaal is mogelijk, hoge energie 

absorptie.

•  Hecht staal en aluminium. Vervang zijpanelen, daken, en 

deurpanelen.

• Sneldrogend en permanent elastisch. Hoge initiële hechting

  en hoge kleefkracht.

•  Perfect geschikt voor het verlijmen van voorruiten. Ook voor

  het verlijmen van ruiten in voertuig-, wagen- en

  cabineconstructies, zoals bussen en vrachtwagens.

•   Beschikbaar als kit en verspuitbare kit. Te gebruiken als

  nadenkit en universele lijm. Zeer geschikt voor afdichting en

  verlijmen. Te gebruiken in de automobielindustrie en voor

  vele andere toepassingen zoals in industrie.

•  Uitstekende vuleigenschappen. Sterke, blijvend flexibele en

  duurzame hechting. Uitstekende kleefkracht op diverse

  materialen en oppervlakken.

•   Krachtige, structurele 2-componenten (2K) lijm voor 

kunststofreparatie. 

•  Beschikbaar in 30 seconden droogtijd voor snelle

  cosmetische reparaties, tot grotere reparaties van

  kunststofonderdelen, met 5 minuten droogtijd.

•  Toepasbaar in elke industriële sector waar een snelle

  sterke verlijming vereist is.

Naden-Kitten (afdichten en lijmen)Glasreparatie

ADHESIVES.COLAD.CO

Paneelverlijming

Paneelverlijming 
90672440 (195 ml)(Zwart)

2-componenten structurele lijm, op epoxybasis voor het verlijmen van 
metaal en metaal composieten. Kleur Zwart. In een patroon van 195 ml, 
2 mengtips inbegrepen.

Toepassing
•  Toepasbaar voor metaal en aluminium. Panelen van dezelfde of 

verschillende metaalsamenstelling. 
•  Alternatief voor lassen. 
•  Paneel op frame montage, aluminium paneel op stalen carrosserie, 

aluminium spatbord, zijpanelen, dakplaten en deurpanelen.

Voordelen en kenmerken
•  Lange opentijd van 60 minuten.
•  Droogt sneller dan andere lijmen voor paneelverlijming.
•  Hoge energieabsorptie.
•  Kan worden gebruikt op blank metaal, bevat een corrosseriebescherming.
• Uitharding bij kamertemperatuur.
•  Bestand tegen automotive-e-coat, poeder-prime en temperaturen tot 

230°C.

Volg altijd OEM-instructies bij reparaties. 
Niet voor chassis- en structurele delen (van de auto).
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Paneelverlijming Kunststofreparatie

Opentijd: 60 minuten.
Verwerkingstijd: 90 minuten.
Spuitbaar na: 24 uur.
Verwerkingstijd: binnen 4 uren/230C. 
Volledige uitharding: 24 uur (uitharding kan worden versneld met IR).

Accessoires voor Paneelverlijming

Universeel Pistool
Handmatig
90675550

•  Professioneel handmatig bediend pistool voor exacte plaatsing
  van lijmen en nadenkitten. 
•  Geschikt voor standaard patronen van 290 en 310 ml.

Paneelverlijming Spuitmond
90663803

•  195 - 220 ml patronen.
• Per 10 stuks.

Grijs: 
Voorstel verlijming.

Rood: 
Voorstel 
lassen.

Rood: 
Voorstel lassen.

Grijs: 
Voorstel verlijming.
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Super Snel 30 Seconden
2K Kunststofl ijm
90672258 (50 ml)(Zwart)

Sterke 2-componenten (2K-PU) kunststtofl ijm. Voor verlijmen en 
reparatie van kunststofmaterialen. Kleur Zwart. Patroon van 50 ml. 
Met 2 Mengtuitjes.

Toepassing
• Voor kleine, snelle reparaties.
•  Fixeer onderdelen op hun plaats en repareer verschillende 
  kunststof materialen.
•  Sierlijsten, bumper bevestigingspunten, emblemen en andere snelle 

cosmetische en structurele basisreparaties.

Voordelen en kenmerken
• Schuurbaar in 5 minuten!
• Uitstekende hechting op de meeste kunststoffen.
• Zonder geur. Snelle uitharding.

Snel 1.5 Minuut
2K Kunststofl ijm
90672259 (50 ml)(Zwart)  

Sterke 2-componenten (2K-PU) kunststofl ijm. Voor verlijmen en 
reparatie van kunststofmaterialen. Kleur Zwart. Patroon van 50 ml. 
Met 2 Mengtuitjes.

Toepassing
• Kleine tot middelgrote reparaties.
• Repareer diverse kunststofonderdelen.
•  Voor structurele en cosmetische reparaties van bumpers, 
  paneelklemmen, radiatorroosters, koplampenbeugels etc. 

Voordelen en kenmerken
• Schuurbaar in 10 minuten!
• Excellente hechting op bijna alle kunststoffen.
• Zonder geur. Snelle uitharding.

Kunststof Primer
90672267 (200 ml)

•  Geeft een perfecte hechting in het kunststof 
reparatieproces. 

• Spuitbus.

Kunststofreiniger
90672270 (500 ml)

•  Uitstekende reiniging en ontvetting van kunststoffen.
•  Verwijdert zeer snel vuil, vet, olie en schuurstof.
• Water gebaseerd.
• Handige spuitfl es.

Pistool voor 2K Kunststofl ijmen
Handmatig
90672666

•  Geschikt voor 2-componenten lijmen. 
  50 ml cartridges. 
•  Van metaal. Compact, lichtgewicht. 

Nauwkeurige dosering voor toepassen van 
lijmen.

Kunststofreparatie
Mengtuitjes
90672980 (25 stuks)
90672981 (10 stuks)

•  Mengtuitjes voor 2-componenten (2K) 
kunststofl ijmen.

•  Zorgt voor een perfecte vermenging en een 
  exacte applicatie.
•  Voor eenmalig gebruik. ADHESIVES.COLAD.CO ADHESIVES.COLAD.CO

Versterkingsfolie
90672276

•  Helpt bij het vormgeven en versterken 
van een beschadigd gedeelte met 
scheuren en gaten. 

• Bereik een sterk en glad oppervlak. 
• Afmetingen: 360 cm x 12 cm. 
•  Per rol.

Vormfolie
90672275

•  Helpt bij het vormgeven van lijm op 
kunststofonderdelen.

• Herstelt de oorspronkelijke vorm van het oppervlakte.
• Afmetingen: 360 cm x 12 cm.
•  Per rol.

Voorbeeld reparatieproces:

Droogtijd: 3.5 minuten.
Verwerkingstijd: 15 minuten.
Schuren na: 30 minuten.
Overspuitbaar na: 30 minuten bij 
23°C en een luchtvochtigheid van 55%.

Droogtijd: 5 minuten.
Verwerkingstijd: 20 minuten.
Overspuitbaar na: 45 minuten bij 
23°C en een luchtvochtigheid van 55%.

Medium Snel 3.5 Minuten
2K Kunststofl ijm
90672240 (50 ml)(Zwart)

Krachtige 2-componenten (2K-PU) kunststofl ijm. Lijmt en vult. 
Repareert kleine tot middelgrote scheuren en gaten. Kleur Zwart. 
Patroon van 50 ml. Met 2 Mengtuitjes.

Toepassing
•  Lijmt en vult. Repareert kleine tot middelgrote scheuren en gaten in 

kunststof delen zoals bijvoorbeeld bumpers en spoilers. 
• Voor structurele en cosmetische reparaties van diverse 
  kunststof onderdelen.
• Toepasbaar in elke sector waar een snelle, sterke verlijming vereist is.

Voordelen en kenmerken
• Eén product voor structureel verlijmen, vullen en repareren.
•  Droogtijd geschikt voor middelgrote reparaties.
• Uitstekende uithardingssnelheid en hechting.
• Eenvoudig te schuren.
• Blijft fl exibel ook onder koudere omstandigheden.

Langzaam 5 Minuten
2K Kunststofl ijm
90672241 (50 ml)(Transparant) 

Krachtige 2-componenten kunststofl ijm (2K-PU). Voor zowel kleine als 
middelgrote reparaties. Kleur Transparant. Patroon van 50 ml. 
Met 2 mix Mengtuitjes.

Toepassing
• Voor transparante en lichtgekleurde kunststofdelen.
•  Hecht en vult. Repareert kleine tot middelgrote scheuren en gaten in 

kunststofmaterialen zoals bijvoorbeeld bumpers en spoilers. 
• Voor structurele en cosmetische reparaties van diverse 
  kunststof materialen.
• Toepasbaar in elke sector waar een snelle sterke verlijming vereist is.

Voordelen en kenmerken
• Transparant.
• Eén product voor structureel verlijmen, vullen en repareren.
•  Droogtijd geschikt voor middelgrote reparaties.
• Uitstekende uithardingssnelheid en hechting.
• Blijft fl exibel ook onder koudere omstandigheden.

Reinig met 
Kunststof-
reiniger.

Boor gaten 
rond het 
beschadigde 
gebied voor 
een goede 
hechting.

Bekijk de fi lm op ons YouTube-kanaal! Lees meer in het technisch informatieblad (TDS).

Modelleer 
en schuur 
waar 
nodig.

Breng 
Kunststof 
Primer
aan.

Knip  
Versterkingsfolie 
en Vormfolie. 
Breng lijm aan 
op de 
Versterkingsfolie.

Plaats de 
Versterkingsfolie 
met de lijm aan 
op de achterkant 
van het 
beschadigde 
gebied. 

Breng Vormfolie 
aan op de 
voorkant van het 
beschadigde 
gebied. Breng 
zo nodig extra 
lijm aan.

Druk zacht, 
spreid de lijm 
gelijkmatig uit.

Hierna 
schuren, vullen 
en spuiten 
voor een strak 
resultaat!

Droogtijd: 30 seconden.
Verwerkingstijd: 2.5 minuten.
Schuren na: 5 minuten.
Overspuitbaar na: 5 minuten.
23°C en een luchtvochtigheid van 55%.

Droogtijd: 1.5 minuten.
Verwerkingstijd: 5 minuten.
Schuren na: 10 minuten.
Overspuitbaar na: 10 minuten.
23°C en een luchtvochtigheid van 55%.

Kunststofreparatie Kunststofreparatie

Accessoires voor Kunststofreparatie

Accessoires voor Kunstofreparatie
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TÜV Tested

FMVSS 208/212 1 Hour 
Drive Away

Naden-Kitten (afdichten en lijmen)

Fast Drive MS-Ruitenlijm 
90673720 (290 ml)(Zwart) 

1 uur wegrijtijd! Hoogwaardige, snel uithardende één-component-
ruitenlijm op basis van SMP (MS-Polymeer). Hoge aanvangshechting 
en permanent elastisch. Ontworpen voor een snelle wegrijtijd van 1 uur 
voor voertuigen met airbags. Laag geleidingsvermogen, kan gebruikt 
worden met geïntegreerde antennes. 290 ml. 

Toepassing
Kan worden gebruikt voor het verlijmen van voor-, zij- en achterruiten 
op diverse soorten voertuigen.

Verwerkingstijd: 10 minuten. 
Kleefvrije tijd: ± 15 minuten.
Uitharding: 3 mm na 24 uur
                 (23°C en 50% luchtvochtigheid).

Primer
90675436 (100 ml)

• Oppervlakte activerend, geeft een sterke hechting 
  van de lijm.
• Kleurloos. 
• In blik.

Spuitmond Ruitenlijm
90628373 

•  Spuitmond voor nauwkeurig aanbrengen van Ruitenlijm.
• 10 stuks in een zak.

Universeel Kitpistool
Handmatig
90675550

•  Handbediend pistool voor exacte plaatsing van lijmen en kitten.
•  Voor standaard patronen van 290 en 310 ml. 

ADHESIVES.COLAD.CO

Verspuitbare Naden-Kit 
MS Polymeer 
90672412 (310 ml)(Grijs)                                             

Hoogwaardige verspuitbare Naden-Kit voor perfecte naadafdichting. 
Breng aan waar een gestructureerde coating of geluidsisolatie nodig 
is. Gebruik als beschermlaag op naden zowel binnen als buiten op 
carrosserie. Permanent elastisch. Spuitbaar met watergedragen en 
conventionele lakken. Aanbrengen met Pneumatisch of Handmatig 
Kitpistool. Kleur Grijs. In een patroon van 310 ml.

Toepassing
• Breng aan op plaatsen waar structuurcoating of geluidsisolatie 
  nodig is. 
•  Beschermende laag aan de binnen- en buitenzijde van de carrosserie 

naden en de lasnaden. 
• Herstel naden en textuur in de originele (fabrieks-)staat.

Voordelen en kenmerken
• Permanent elastisch. 
• Snelle uitharding. Direct, nat-nat, spuitbaar met coating.
• Te modelleren, bijvoorbeeld met een kwast. 
• Herstel naden en textuur in de originele (fabrieks-)staat. 
• Beschermt bij corrosie en mechanische schade.
• Absorbeert akoestische vibraties. 

Naden-Kit
MS Polymeer                  
90672426 (290 ml)(Zwart)
90672427 (290 ml)(Wit) 
90672428 (290 ml)(Grijs)  

Hoogwaardige universele MS Polymeer 
Naden-Kit voor een perfecte afdichting. 
Ook te gebruiken als universele montage lijm. Uitharding bij 
omgevingstemperatuur. In een patroon van 290 ml.

Toepassing
• Zorgt voor een perfecte afdichting. Voor veel naden op bijna 
  alle ondergronden.
• Verlijmt ook veel materialen zoals metaal, plastic, glas, hout etc.
•  Kan ook worden gebruikt als universele afdicht- en montagekit.
• Voor gebruik in: automotive, industrie en meer.

Voordelen en kenmerken
• Uitstekende hechting.
• Krimpt niet.
• Permanent elastisch.
• Snelle uitharding. Nat-nat toepasbaar.
• Schuurbaar en spuitbaar met watergedragen-
  en conventionele lakken. 

• Bestand tegen veel invloeden
  zoals UV-straling, weer, water,
  schimmels etc. 
• Corrossievrij bij gebruik op
  metalen. Vult en hecht.

Droogtijd: Afhankelijk van temperatuur, vochtigheid en 
                aangebrachte laagdikte.
Schuren na: Volledige uitharding.
Verftijd: Nat-nat.
Huidvorming: 15 minuten.
Uitharding: 3 mm in 24 uur.
                  (23°C bij 50% luchtvochtigheid).

Droogtijd: Afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid 
                 en laagdikte.
Schuren na: Volledige uitharding.
Verftijd: Nat-nat.
Huidvorming: 10 minuten.
Uitharding:  3 mm in 24 uur. 
                  (23°C bij 50% luchtvochtigheid).

Kitpistool
Pneumatisch
90672658

•  Voor een nauwkeurige en gelijkmatige plaatsing van kitten en lijmen. 
1-component (1K) pistool.  

• Met afl everregelaar en spuitdrukregelaar (max. 6 bar).
• Compatibel met spuitmonden: plat, 1.5, 2 en 3 mm. 
• Voor standaard patronen van 290 en 310 ml én worsten van 400 ml.

Universeel Kitpistool
Handmatig
90675550

•  Handmatig te dienen pistool voor exacte plaatsing van 
  lijmen en kitten
•  Voor standaard patronen van 290 en 310 ml.

Art. nr. Omschrijving Verpakking

Spuitmond Plat 90663772 Geschikt voor Kitpistool Pneumatisch (90672658). per 10 stuks

Spuitmond Standaard 90627997 Universele standaard spuitmond. per 10 stuks

Spuitmond 1.5 mm 90663799 1.5 mm voor Kitpistool Pneumatisch (90672658). per 10 stuks

Spuitmond 2 mm 90663780 2 mm voor Kitpistool Pneumatisch (90672658). per 10 stuks

Spuitmond 3 mm 90663802 3 mm voor Kitpistool Pneumatisch (90672658). per 10 stuks

ADHESIVES.COLAD.CO

Accessoires voor Naden-Kitten (afdichten en lijmen)

Glasreparatie

Accessoires voor Glasreparatie

Voordelen en kenmerken
• Snel - 1 uur wegrijtijd
• Veilig - Succesvol de botsproef doorstaan tijdens de TÜV test volgens FMVSS 212 standaard.
• Sterk - Zeer goede initiële aanvangshechting en extreem sterke hechting. 
• Zonder primer - Hechting zonder voorbehandelmiddel
• Milieuvriendelijk - Geurloos. Geen isocyanaten, siliconen en oplosmiddelen.



PRODUCT 
OVERZICHT

 = aanbevolen gebruik;     
 = ook geschikt voor;   
 = beperkt. Testen voor gebruik.

Lees altijd de TDS en de MSDS. Vanwege een verscheidenheid aan materialen worden 
voorafgaande tests aanbevolen. Volg altijd de fabrieksspecificaties (OEM) en instructies bij 
reparaties.
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Kies voor Colad’s Hoogwaardige Lijmen 
sterke en duurzame reparaties voor 
de automotive, luchtvaart, marine en 
industrie.

COLAD IS EEN MERK VAN EMM INTERNATIONAL 
Bohemenstraat 19  8028 SB Zwolle The Netherlands
T +31(0)38 467 66 00  E verkoop@emm.com
www.colad.nl

Kunststof
Reparatie

Glas
reparatie

Kitten 
afdichten en lijmen

Paneel-
verlijming

Art. nr. 90672258 90672259 90672240 90672241 90673720 90672412 906724xx 90672440

Productnaam 2K 
Kunststoflijm 
Super Snel 
30 Seconden

2K 
Kunststoflijm  
Snel 
1.5 Minuut

2K 
Kunststoflijm  
Medium Snel 
3.5 Minuten

2K 
Kunststoflijm 
Langzaam 
5 Minuten

Fast Drive MS 
Ruitenlijm

Verspuitbare 
Naden-Kit 
MS Polymeer

Naden-Kit 
MS Polymeer

Paneel-

verlijming

Kleur Zwart Zwart Zwart Transparant Zwart Grijs Zwart, wit, grijs Zwart

Inhoud 50 ml 50 ml 50 ml 50 ml 290 ml 310 ml 290 ml 195 ml

Kunststoffen (diverse soorten)

Thermoplastische kunststoffen A 
(ABS, PA, PC/PBT, PPO/PA, PET)

Thermoplastische kunststoffen B 
(PPO, PC/ABS, PP/EPDM)

Thermoplastische kunststoffen C 
(PPO, PC/ABS, PP/EPDM) hechting: beperkt. Testen 
voor gebruik aanbevolen.

SMC.

BMC.

Gel Coat.

PUR-RIM (kunststof materialen: bumpers, spoilers).

RTM.

Carbon / Koolstofvezel (CFRP)

Metaal (diverse soorten)

Metalen en metaallegeringen (gecoat of gegrond).

Koudgewalststaal.

Aluminium.

Gegalvaniseerd staal.

Hout (diverse soorten)

Glas (diverse soorten)

 Keramiek (diverse soorten)

Kleine en snelle reparaties van kunststoffen. Fixeer 
onderdelen op hun plaats. Basis reparaties. Cosmetisch 
en structureel. (sier)Lijstwerk, bevestigingspunten en 
emblemen.

Reparatie van scheuren en gaten 0 - 5 cm.

Kleine en middelgrote kunststofreparaties. Structureel 
en cosmetisch. Bijv. bumpers, bevestigingspunten, 
radiatorroosters en koplampbeugels.

Reparatie van scheuren en gaten 5 - 10 cm.

Middelgrote kunststofreparaties. Repareer scheuren en 
gaten. verlijmen en vullen. Structureel en cosmetisch. 
Voor gaten en scheuren in kunststof materialen zoals 
bijvoorbeeld bumpers.

Reparatie van scheuren en gaten 5 - 12 cm.

Verlijmen van voorruiten in voertuigen. Zoals auto’s, 
bussen, vrachtwagens en landbouwmachines.

Structuurcoating en geluidsisolatie.

Vult en hecht, geschikt voor de meer grotere 
oppervlakten.

Beschermlaag aan binnen- en buitenkant op 
carrosserie- en constructienaden.

Afdichten en lijmen.

Naden.

Algemene verlijming en montage.

Paneel verlijming. Metaal en metaalcomposiet 
materialen (metaal, SMC, aluminium).

Paneel (metaal, SMC, aluminium) montage op frame.

Gedeeltelijk alternatief voor lassen.


