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KARTA PRODUKTU 

 
 
 

1. Nazwa:  Klej Contact Adhesive 5000 

 
2. Opis:  Jest to gotowy do użycia klej kontaktowy służący do przyklejania membrany EPDM 

    do innych powierzchni takich jak drewno, beton, metal lub inny fragment EPDM. 
    Produkt na bazie kauczuku syntetycznego i syntetycznych żywic, rozpuszczony w 
    łatwopalnych rozpuszczalnikach organicznych. 
 

3. Dane Techniczne: Kolor    - czarny 
    Opakowanie   - wiadro 5,3kg 
    Temp. zapłonu (w zamknięciu) - < 0oC 
    Gęstość   - 865 ± 10kg/m3 
    Sucha warstwa   - Elastyczna, wodoodporna 
    Okres trwałości   - 12 m-cy (pod warunkiem przechowywania 
         w chłodnym i zamkniętym oryginalnym 
         opakowaniu). 
    LZO(VOC) = 56,72% ; 490,7 g/litr. 
    Klej Contact Adhesive 5000 nakłada się na obie klejone powierzchnie i po 
    odparowaniu rozpuszczalników po około 20 minutach, skleja obie strony. 
    Po odparowaniu lotnych związków w pierwszej fazie klejenia, zawartość 
    rozpuszczalnika wynosi ok. 10% czyli 50g/litr. Pozostałe związki lotne odparują po 
    tygodniu (7 dniach) i wówczas zawartość LZO praktycznie zmniejszy się do zera. 
 

4. Właściwości: Klej Contact Adhesive 5000 tworzy trwałą i wytrzymałą powłokę pomiędzy dwiema 
    warstwami membrany lub podczas doklejania EPDM do innego, właściwie 
    przygotowanego materiału. Miejsce klejenia pozostaje elastyczne oraz wodoodporne. 
    Klej Contact Adhesive 5000 powinien być nakładany na obie powierzchnie klejenia. 
    Powierzchnie klejenia powinny być całkowicie suche i wcześniej oczyszczone. 
    Minimalna temperatura obróbki wynosi +5°C. 
    Łączenia pozostaje odporne aż do temperatury +80°C. 
 

5. Sposób klejenia: Klej Contact Adhesive 5000 może być stosowany tylko do czystych i suchych 
    powierzchni, które nie będą wrażliwe na działanie rozpuszczalnika. 
    Szerokość złącza musi wynosić co najmniej 10cm. Po nałożeniu kleju zarówno na 
    membranę EPDM jak i na inną klejoną powierzchnię przy pomocy pędzla lub 
    szpachelki o drobnych zębach (zużycie kleju 0,5 – 0,7kg/m2), należy odczekać 
    ok. 5 - 10 minut, przed doprowadzeniem klejonych powierzchni do kontaktu ze sobą. 
     Wykonane połączenie należy dokładnie docisnąć (np. rolką). 
    Produkt nie nadaje się do klejenia polistyrenu lub plastycznej folii PCV. 
 

6. Czyszczenie: Sprzęt i narzędzia mogą być czyszczone za pomocą benzyny ekstrakcyjnej lub 
    octanu etylu.  

 
 
OSTRZEŻENIE  
 
Klej Contact Adhesive 5000 jest łatwopalny. Należy przechowywać go z dala od otwartego ognia. 
Rozpuszczalniki zawarte w kleju są niezwykle szkodliwe dla styropianu. 
 
 
      DYSTRYBUCJA: HDM Dorota Wrońska 
         ul. Kwiatowa 27C, 05-126 Michałów-Grabina 
         tel. 600 255 944, 501 389 002 
         www.hdm.waw.pl 
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