
COLTOU 
DWUSKŁADNIKOWY KLEJ METYLOMETAKRYLANOWY 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 doskonałych powodów, by używać COLTOU: 

1. Uniwersalny : przykleja się do wszystkich materiałów : metalu, szkła, plastiku, pleksiglasu PCV, 
betonu, kamienia naturalnego, drewna, kauczuku....  
2. Szybkie działanie : czas wiązania do 2 min. 
3. Wysoka odporność na rozciąganie : 3500N/cm². 
4. Wysoka odporność na temperaturę : do 200°C. 
5.  Odporny na wstrząsy i drgania. 
6. Łatwy w użyciu : do aplikowania nie wymaga pistoletu. Specjalna końcówka dozująca pozwala 
na doskonałe wymieszanie 2 składników. 
7. Estetyczny : przezroczysta mieszanka. 

 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

       Przemysł                       Instytucje             Konserwacja i usługi 
 

Przyklejanie do różnych powierzchni, stosowane w pracach montażowych, poprzez łączenie ze sobą takich 
materiałów jak: żelazo, inox, miedź, mosiądz, tytan, ferryt, szkło, drewno, plastik, pleksiglas, beton, kamień, 
aluminium… Może zastąpić nitowanie. 
 

Właściwości 

 

Sposób użycia 
 
Skład: dwuskładnikowy metylometakrylanowy 
Gęstość : 1,02 
Temperatura nakładania : +5°C do +35°C ; 
polimeryzacja szybciej następuje w upale  
Odporność na temperaturę : -40°C do 
+180°C, skrajnie nawet do  200°C. 
Szybkość wiązania : <2 min. 
Szybkość twardnienia : pomiędzy 2 i 7 min. 
 
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty 
charakterystyki produktu. 

 
Oczyścić części przeznaczone do klejenia. 
Należy się upewnić, że oba składniki wychodzą 
ze strzykawki równomiernie, następnie nałożyć 
końcówkę mieszającą.  
Wycisnąć żądaną ilość. 
Jeśli nie używamy kleju przez 1 minutę, należy 
zmienić końcówkę mieszającą i rozpocząć 
klejenie od nowa. 
Kiedy klejenie jest zakończone, należy zdjąć 
końcówkę mieszającą i wyczyścić za pomocą 
ściereczki oba otwory strzykawki, starając się nie 
mieszać ze sobą obu składników, aby nie 
utworzyły się przy otworach zaschnięte krople, 
które mogą zapchać końcówkę mieszającą dla 
następnego zastosowania.  
Używa się bez pistoletu. 
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plusiki 7 -ki 
MONOCOL : masa klejowa jednoskładnikowa. 

 
Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie 
odpowiadamy za nieodpowiednie użycie naszych wyrobów. 
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