
ELŐNYÖK
 ■ Valós 30 perces műhelyelhagyási idő
 ■ Időjárástól független műhelyelhagyási idő 
 ■ A Sika all-in-one modulus technológiájának köszönhetően minden 

járműhöz alkalmazható
 ■ Kompatibilis a Sika primermentes- és primeres eljárásával is 

SikaTack® PRO
PRÉMIUM SZÉLVÉDŐRAGASZTÓ - 
PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÓKNAK



JOGI TUDNIVALÓK
Az anyagok folyamatos fejlesztése miatt a változtatás jogát a Sika Hungária Kft. fenntartja. Az ismertető anyagát szakembereink nagy gondos-
sággal állították össze, az előforduló sajtóhibákért felelősséget nem vállalunk. Kiadványunk tájékoztató jellegű, kérdéses esetben kérjük, fordul-
jon szaktanácsadóinkhoz. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen 
rendelkezésére bocsátunk.
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SIKA HUNGÁRIA KFT.
Prielle Kornélia u. 6.
1117 Budapest
Magyarország
www.sika.hu

KAPCSOLAT
Tel.: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
e-mail: info@hu.sika.com

BIZTONSÁG KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL
A Sika az egyetlen olyan ragasztógyártó cég a világon, 
amely az új 95%-os törésteszt bábut használja. A 
magasabb és nehezebb törésteszt bábuk használatával 
a tesztjeink során a világ lakosságának jóval nagyobb 
részének tömegét és magasságát tudjuk szimulálni. 

PRIMERES ÉS PRIMERMENTES RAGASZTÁSI 
ELJÁRÁSOK
A SikaTack® PRO a Sika által nyújtott mindkét ragasztás 
technológiai eljárással kompatibilis. A fekete-primer-
mentes eljárás a leggyorsabb előkészítési módszer 
egy általános autóüveg ragasztás esetén. A primeres 
eljárásnak kisebb az eszközigénye, mivel csak egy 
előkészítő anyagot szükséges használni az összes 
technológiai lépés esetén.

SIKA: BIZTONSÁG KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

RAGASZTÁSI FELÜLET PRIMERMENTES 
ELJÁRÁS

PRIMERES 
ELJÁRÁS

Üveg és kerámiaszegélyes üveg ■ ■
Fémig karcolt fényezés  < 5 cm² ■ ■ ■
Nyers fém  5 cm² - 150 cm² ■ ■ ■ ■ ■
Ép OEM- és javítóipari festék* ■ ■ ■
PVC- és RIM-ágyazás ■ ■ ■
Frissen vágott ragasztó ■ opcionális / ■
Előre felvitt ragasztórendszer ■ opcionális / ■
PMMA/PC** ■ ■ ■

■ Sika® Aktivator PRO
■ Sika® Primer-207

*miután a festék teljesen megkötött
**utólagos UV-védelem szükséges
További részletek a szélvédőragasztási fel-
használási útmutatókban találhatóak.

VEZETŐ MEGOLDÁSOK 
A MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁGRA TERVEZVE
Amikor SikaTack® PRO terméket használ, megbízhat a Sika tapasztalatában és tudásában. Mint a világ vezető 
szélvédőragasztó gyártója és beszállítója, elkötelezett hívei vagyunk a gyártási és javítási folyamatok minél egysze-rűbb 
megvalósításának, és annak, hogy még nagyobb biztonságot nyújtsunk Önnek és ügyfeleinek.  


