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COLTACK EVOLUTION 750 
 

Omschrijving 
 

COLTACK EVOLUTION 750 is een kant-en-klaar, oplosmiddelvrije met pistool aan te brengen vochtuithardende 

polyurethaanlijm met opschuimend vermogen. 

COLTACK EVOLUTION 750 wordt op platte daken toegepast voor het verlijmen van harde isolatieplaten, met 

geschikte afwerking (geen wegbrandfolie), op de ondergrond. Het is tevens geschikt voor het onderling 

verlijmen van de platen. 

Door de inwerking van het vocht in de lucht zal een snelle opschuiming en verkleving van de platen ontstaan. 

Het opschuimend vermogen zal ook bij niet vlakke ondergronden een goede hechting waarborgen. 

 

 

Eigenschappen 
 

 COLTACK EVOLUTION 750 
Samenstelling  polyurethaan harsen 

Verwerkingstijd (1) ±8 min (20 °C/60 % RV) 

Uithardingstijd (1) ±40 min (20 °C/60 % RV) 

Belastbaar (1) ±60 min (20 °C/60 % RV)  

Verbruik 

±100 m²/drukvat (kunststof schuim) 

±50 m²/drukvat (minerale wol) 

±7 m²/spuitbus (kunststof schuim) 

±3,5 m²/spuitbus (minerale wol) 

Verwerkingstemperatuur +5 / +35 °C 

Verwerkingstemperatuur product +10 / +35 °C 

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)) 0,036 
(1) Afhankelijk van de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de ondergrond, laagdikte, enz. 

 

 

Verpakking & opslag 
 

Drukvat 10,4 kg 

Spuitbus 750 ml 

 

Minimaal 18 maanden rechtopstaand, in originele ongeopende verpakking, bewaard op een droge en koele 

plaats tussen +5 en +25 °C. 
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Verwerking 
 

De ondergrond moet droog, stabiel, stof- en vetvrij te zijn. 

Voor gebruik de bus/het vat gedurende 30 seconden krachtig schudden. 

De stelschroef van het lijmpistool dicht draaien.  

De spuitbus op het pistool schroeven (in het geval van het drukvat de afsluitkraan van de pistoolslang en 

het drukvat dicht draaien en de pistoolslang aansluiten. Na aansluiting de afsluitkraan van het drukvat en 

de pistoolslang volledig open draaien). 

De stelschroef van het lijmpistool afregelen. 

Breng de lijm in gelijkmatige rillen van ±30 mm diameter aan door het pistool op een afstand van  

±10 mm van de ondergrond te houden. 

Er dienen voor kunststof schuim platen, in overeenstemming met de windlast berekeningen, minimaal  

4 parallelle rillen/m² (8 rillen voor minerale wol) in de lengterichting van de platen aangebracht te worden. 

Onmiddellijk na het aanbrengen van de lijm, de isolatieplaten in de rillen plaatsen. 

De platen niet meer verschuiven of verplaatsen omdat dit de lijmlaag/hechting verbreekt. 

Raadpleeg steeds de plaatsingsrichtlijnen. 

 

Reiniging: 

- niet uitgehard product verwijderen met COLTACK CLEANER. 

- uitgehard product mechanisch verwijderen 

 

 

Bijzondere aanwijzingen 
 

Hygiëne, gezondheid en milieu 

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie. 

 

Kwaliteits- Milieu- en Veiligheidsmanagement 

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid. 

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen EN ISO 9001 en EN ISO 14001. 
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