Sika - Váš partner pro výměny autoskel

Špička v technologiích

Již více než 20 let pracuje Sika tvrdě na tom, aby byla
jedničkou v oblasti výměny autoskel. Inovace, výkon a
spolupráce v OEM ve spojení s ověřenou bezpečností
a spolehlivostí jsou důvody, které přesvědčily mnoho
profesionálů po celém světě užívat produkty Sika®.

Sika je dodavatelem a vývojovým partnerem pro automobilový průmysl. Vědomosti a zkušenosti získané v tomto
odvětví jsme úspěšně implementovali do produktové řady
lepidel pro výměny autoskel. Od vstupu na tento trh v 80.
letech jsme průběžně představovali produkty přinášející
přidanou hodnotu našim zákazníkům. Důležité je pochopení beneﬁtů a jejich dopad na systém výměny autoskel,
jako např. Sika All-in-one Modul, který znamená, že
lepidlo je použitelné pro jakýkoliv typ automobilu.
Sika je vždy to správné řešení!

Bezpečnost pasažérů je naším posláním
Lepidla ﬁrmy Sika jsou testována dle nejpřísnějších
světových norem FMVSS 212/208 (dvojitý airbag,
nepřipoutaní cestující). Lepidla a systém aplikací vychází
ze spolupráce, zkušeností a parametrů při užití v základní
prvovýrobě vozidel.

Industry

Jednoduchost znamená bezpečnost
Bezpečnost procesu je důležitým předpokladem při
vytváření bezpečného systému výměny autoskel. Bezprimerový systém Sika vyžaduje méně aplikačních kroků,
což snižuje riziko chyb, zkracuje aplikační čas a snižuje
celkové náklady. Bezprimerový systém dále poskytuje
lepší dlouhodobou stabilitu než systémy s primerem,
což zvyšuje životnost instalovaného autoskla a garantuje
maximální spokojenost koncového zákazníka.
V jednoduchosti je síla!

Sika „vše v jednom modulu“
Sika „vše v jednom modulu“ je smykový modul, který
je v horní oblasti parametrů mezi běžnými konvenčními
PUR lepidly, splňujícími požadavky výrobců automobilů
na montáž skel. Náročné provozní testy prováděné ﬁrmou
Sika během posledních dvou let prokázaly, že lepidlo s
takovou hodnotou smykového modulu je vhodné jak pro
výrobcem montovaná skla pomocí lepidla s vyšším modulem, tak i pro skla lepená lepidly s modulem normálním.
Lepidlo s takovou hodnotou modulu zachovává původní
tuhost karoserie automobilu. Ani v jednom z 2 500 000
případů vyměněných čelních skel lepených pomocí sika
„vše v jednom modulu“ nedošlo ke vzniku prasklin ani
k jiným problémům.

Sika® - Přehled pomocných přípravků pro výměny autoskel
Sika® Aktivátor PRO
Pro čištění a aktivaci povrchů (keramický rámeček na skle, seříznuté PUR
lepidlo, předextrudované proﬁly na skle, lak karoserie). Následně se již nanáší
lepidlo a není třeba nanášet černý Sika® Primer 206 G+P.
Sika® Primer 206 G+P
Vhodný pro opravu poškození laku pod lepidlem, zakrytí nedotisků / poškození
keramiky na skle.
Sika® CleanGlass
Čistič skel na alkoholové bázi. Je ideální pro umytí otisků prstů a jiných
nečistot z autoskla. Jednoduché použití, nezanechává stopy na autoskle.
Sika® Remover-208
Čisticí prostředek pro čištění karoserií a pracovních pomůcek od nevytvrzeného PUR lepidla. Nepoškozuje běžné automobilové laky, není vhodný k přípravě
povrchů před lepením.
Sika® HandClean
Ideální prostředek k čištění rukou. Hygienicky nezávadný. Bez zápachu.
Sika® Application Gun
Vysoce výkonná profesionální akumulátorová pistole. S citlivou spouští, která
umožňuje precizní práci s materiály Sika®.

pad 1,1 ml
lahvička 30 ml
lahvička 250 ml
láhev 1000 ml
lahvička 30 ml
lahvička 250 ml
rozprašovač 500 ml
kanystr 25 l
kanystr 5 l
láhev 1000 ml

dóza 72 ks

