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Sunt aplicabile Condiţiile Generale de Vânzare în vigoare.
Vă rugăm să consultaţi cea mai recentă Fişă Tehnică de Produs înainte de utilizare.
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Sika oferă produse şi servicii de înaltă calitate. În fiecare proces de producţie din fiecare fabrică şi cu fiecare angajat în parte, Sika atinge 
cel mai înalt grad de calitate. Sika este certificată conform standardelor internaţionale ISO 9001, ISO 14001 şi QS 9000.   

Sika® Aktivator PRO
poate fi folosit tot timpul anului, fără să necesite 
condiţii speciale în timpul iernii.
Datorită faptului că are un timp de uscare redus, in-
diferent de temperatura de afară, este produsul ideal 
pentru aplicaţiile mobile.

 Sika All-Seasons Technology - poate fi utilizat tot 
timpul anului (de la -10°C la +45 °C)

 3 minute timp de uscare (de la -10°C la +45 °C)
 aplicare într-o singură direcţie
 utilizat pentru toată gama de adezivi SikaTack® 
 aplicare simplă şi sigură
 Sika Click Packaging: flacon cu sistem inteligent 
de dozare

Ghid pentru înlocuirea parbrizului
Gama de produse

 Sika®Aktivator PRO 
Produs inovator de înaltă 
performanţă pentru lipirea parbrizului
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SikaTack® MOVEIT 
este bazat pe cea mai inovatoare tehnologie 
de lipire directă a parbrizului pe caroserie, 
oferind un timp de imobilizare de 60 minute. 
Este testat în cele mai severe condiţii, poate fi 
utilizat indiferent de temperatură de la -10°C 
la +35 °C şi având modulul de elasticitate 
universal, reprezintă cea mai bună opţiune 
la montajul oricărui parbriz pe orice tip de 
autovehicul.

 60 minute timp de imobilizare
 independent de temperatură
 modul de elsaticitate universal
 excelente proprietăţi de aplicare
 aplicare la rece
 nu necesită primer
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SikaTack® Drive
este un adeziv care nu necesită primer, are 
un timp de imobilizare de numai 2 ore, are 
modul de elasticitate universal şi se poate 
folosi pentru montajul oricărui parbriz pe 
orice tip de autovehicul. 

 foarte bune proprietăţi de aplicare
 2 ore timp de imobilizare
 modul de elasticitate universal
 nu necesită primer
 aplicare la rece
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SikaTack® Drive Premium RepSet
Trusa de reparaţie este o soluţie la 
îndemână pentru orice montaj, ce 
conţine toate produsele necesare 
înlocuirii unui parbriz în cele mai 
bune şi sigure condiţii
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Sika® Handclean
Utilizând Sika® Handclean puteţi 
îndepărta cu uşurinţă urmele de 
poliuretan proaspăt, neîntărit, primerul 
de pe mâini sau de pe suprafeţele 
pătate.
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Sika® Primer-206 G+P
este utilizat pentru a 
acoperi suprafeţele 
metalice zgâriate sau 
nevopsite, având 
rolul de a proteja 
caroseria de rugină şi 
de a creşte adeziunea 
dintre caroserie şi 
parbriz. Se aplică 
pe parbrizele fără 
serigrafie pentru 
protecţie UV.
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Sika® Remover-208 
este o soluţie 
utilizată pentru a 
curăţa poliuretanul 
neîntărit, de pe 
sculele, accesoriile sau 
suprafeţele neporoase. 
Sika® Remover-208 nu 
afectează vopseaua de 
pe caroserie. 
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a fost creat pentru montatorii 
profesionişti din industria auto. 
Pistolul dispune de un reglaj al vitezei 
de extrudare pentru ca aplicarea 
adezivului să fie cât mai corectă, 
uşoară, precisă şi economică.Si
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Sika® NozzleCut
este utilizat pentru a tăia duza de 
aplicare a adezivului în forma “V”.

Sika® Cleaner S (II) 
Unele parbrize sunt contaminate cu diverse substanţe 
care duc la o instalare defectuoasă. Aceste substanţe 
contaminatoare (uleiuri siliconice) nu se curăţă doar 
cu degresanţi obişnuiţi, persistând, de obicei, ca un 
contur pe marginea parbrizului.

 Sika® Cleaner S (II) curăţă semnificativ zonele 
contaminate

 Utilizaţi Sika® Cleaner S (II) de fiecare dată când 
efectuaţi un montaj de parbriz.

 Îmbunătăţeşte calitatea şi rezistenţa instalării doar 
printr-o simplă curăţare cu Sika® Cleaner S (II).

 Cei mai mari montatori de parbrize din industria 
auto (AGR) utilizează Sika® Cleaner S (II)  pentru 
a asigura cel mai înalt standard al montajului 
parbrizului.

Sika® Cleaner S (II)
Sporeşte calitatea instalării 
parbrizului dumneavoastră
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