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Omschrijving 
 

COLTACK EVOLUTION is een eencomponent polyurethaanlijm, zonder oplosmiddelen, met opschuimend 

vermogen en hoge weerstand tegen belasting. 

COLTACK EVOLUTION wordt toegepast voor het verlijmen van isolatieplaten bij platte daken met een 

vlakke ondergrond met maximum hoogteverschil van 5 mm. 

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

ontstaan waardoor deze al na enkele uren volledig aan de ondergrond gehecht zijn. 

 

 

Samenstelling 
 

 COLTACK EVOLUTION 
Basis polyurethaan prepolymeer 

Uitharding vochtuithardend 

Karakter lijm 

 

 

Verpakking & verbruik 
 

Blik: 6 kg 

 

Verbruik: minimaal 200 g/m² 

 

Opslag: 6 maanden houdbaar in originele ongeopende verpakking beschut tegen warmte op een 

temperatuur tussen 5 en 25 °C. Geopende verpakkingen kunnen niet bewaard worden. 

 

 

Eigenschappen 
 

 COLTACK EVOLUTION 
Handdroog (23 °C, 50% HR) (min) (1) ± 10 

Belastbaar (23 °C, 50% HR) (uur) (1) ± 2 

Maximale kleefsterkte (dagen) (1) < 5 

Verwerkingstemperatuur omgeving (°C) +5 / +40 

Verwerkingstemperatuur product (°C) +5 / +25 

Dichtheid (20 °C) (kg/m³) ± 1120 

Droge stof gehalte (%)* > 99 

Viscositeit (20 °C) (mPa.s) (2) ± 6000 
(1) afhankelijk van de temperatuur, de relatieve vochtigheid, ondergrond, laagdikte, etc. 

(2) Brookfield methode 
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Verwerking 
 

COLTACK EVOLUTION wordt in strepen van 2 cm om de 30 - 35 cm en in overeenstemming met de 

windlast berekeningen aangebracht op het dampscherm. 

Na het plaatsen van de isolatieplaten, moeten deze goed aangedrukt worden (bv door er overheen te 

lopen) zodat de lijm met het isolatiemateriaal in contact komt. Er over waken dat de platen niet 

verschuiven. 

 

 5 °C / 80% HR 23 °C / 50% HR 30 °C / 40% HR 40 °C / 70% HR 

Verwerkingstijd(1) 45 min. 15 min. 12 min. 6 min. 

Uithardingstijd 7u 2u 1u30 1u15 

(1) Maximale tijd voor het verkleven van de isolatie 

 

Reinig het gereedschap met een solvent van het type MEK (vb DILUANT V). 

Uitgehard materiaal mechanisch verwijderen. 

 

 

Bijzondere aanwijzingen 
 

Hygiëne, gezondheid en milieu 

COLTACK EVOLUTION kan de gezondheid schaden (bevat isocyanaten). 

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen. 

 

Kwaliteitscontrole 

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. 

Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabels EN ISO 9001:2008 en EN ISO 14001:2004 
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