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COLTACK EVOLUTION 750 är en enkomponent och ett fukt- 
härdande limskum med utmärkta limnings- och isoleringsegenskaper. 
Produkten appliceras på platta tak för att fästa isoleringsskivor på 
olika underlag och för att limma fast dessa i varandra. Limskummet 
garanterar också god vidhäftning på ojämna underlag. Produkten 
reagerar i kontakt med luftfuktighet. Efter användning görs limpistolen 
ren med COLTACK CLEANER. 
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STEG-FÖR-STEG GUIDE  - 750 ML

Skaka tuben kraftigt i ± 30 sekunder före 
användning. 

Ta av locket och stäng justeringsskruven på 
applikationspistolen.

Skruva fast tuben i applikationspistolen. 

Öppna genom att vrida justeringsskruven på 
applikationspistolen. 

Rengör underlaget noga och applicera 
jämna, ca 30 mm breda strängar på under-
laget.  Applicera 4 parallella strängar per 
meter direkt på underlaget och i överens-
stämmelse med vindlastberäkningen.
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FÖRDELAR 

+ Enkomponent utan lösningsmedel  

 

+ Utmärkta limningsegenskaper 

 

+ Högt motstånd mot statisk belastning 

+ Reducerar värmebryggor vid mekanisk infästning  

+ God vidhäftning på ojämna underlag

+ Tillhörande produkt: COLTACK CLEANER

Montera isoleringsskivorna direkt efter att 
limmet applicerats.   

 

Tillslut aerosolburken väl med det röda loc-
ket och rengör utsidan av pistolen. Härdat 
material kan endast avlägsnas mekaniskt. 

Fäst aerosolburken med COLTACK CLEANER 
på pistolen och ta bort resterande limrester. 
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>>  Reaktionstid (angiven) 
Dammfri: ± 10 min 
Tål att beträdas: ± 1h 
Totalt: ± 3 h
 

>>  Förbrukning (angiven)

>>  Förvaring

>>  Flampunkt °C

>>  Användningstemperatur °C

>> Verktyg

>>  Rengöringsmedel

750 ML
egenskaper
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STEG-FÖR-STEG-GUIDE – 10,4 KG

Skruva upp justeringsskruven på 
limpistolen.

Ta bort limrester från limpistolens 
munstycke. 

Fäst slangen vid behållaren och öppna 
ventilen.

Skaka burken kraftigt.

Öppna ventilen.
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Rengör underlaget noga och applicera jämna, 
ca 30 mm breda strängar på underlaget. 
Applicera 4 parallella strängar per meter direkt 
på underlaget och i överensstämmelse med 
vindlastberäkningen.

 

Stäng behållarens ventil och avlägsna 
limrester från applikationspistolen. Torkat 
lim kan endast avlägsnas mekaniskt. 

Montera isoleringsskivorna direkt efter att 
limmet applicerats. 

 

Tänk på miljön och töm behållaren helt 
innan den slängs. 
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± 47 m² (MWR)
± 94 m² (PU)

0h40
3h

>>  Reaktionstid (angiven):
±40 min. beroende på  
väderförhållanden.

>>  Förbrukning (angiven)

>>  Förvaring

>>  Flampunkt °C

>>  Användningstemperatur °C

>> Verktyg

>>  Rengöringsmedel
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SOPREMA group attaches great importance to quality and therefore operates in accordance with the internationally recognised, independently audited and certified 
quality system EN ISO 9001 - ISO 14001. SOPREMA group reserves the right, depending on the evolution of knowledge and techniques, without notice to change the 

composition and terms of use of its products.

SOPREMA UK I 4 LANCASTER WAY | EARLS COLNE BUSINESS PARK | COLCHESTER | ESSEX | CO6 2NS | +44 (0) 330 058 0668 | info@soprema.co.uk

SOPREMA står till tjänst

Kontakta någon av våra svenska säljare 
på telefonnummer 08-646 35 00 eller 

skicka ett mejl till info@soprema.se 

Mer information hittar du på: 
www.soprema.se 

SOPREMA AB  

Diabasgatan 12
254 68 Helsingborg - SWEDEN 
Tel: +46-(0)8-646 35 00  
info@soprema.se 
www.soprema.se

SOPREMA lägger stort värde på kvalitet och arbetar följaktligen enligt det internationellt erkända 
kvalitetsledningssystemet ISO EN 9001:2008 – 140001:2004. Detta system verifieras och cer-
tifieras av oberoende tredje part. SOPREMA förbehåller sig rätten att allt eftersom kunskap och 
tekniker utvecklas ändra sammansättning och användarvillkor för sina produkter utan föregående 
meddelande.
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