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PROFILE 
Sisteme de adezivi pentru montajul parbrizelor

Sika este furnizor principal şi partener de dez-
voltare pentru echiparea originală în industria 
auto. Împreună cu partenerii noştri, dezvoltăm 
automobilele viitorului. Soluţiile Sika sunt dez-
voltate împreună cu clienţii din industria auto de 
mai bine de 30 de ani. Produsele noastre 
combină inteligent tehnologia de ultimă 
generaţie cu proprietăţi de aplicare simple. 

LIDERUL ADEZIVILOR DE PARBRIZ 
Fiind furnizori principali de adezivi pentru industria auto, 
oferim un vast portofoliu de produse pentru sigilare, lipire, 
insonorizare și protecţia caroseriei. Inovaţia, performanţa, 
siguranţa și ușurinţa în utilizare fac produsele Sika alegerea 
numărul 1 a montatorilor profesioniști de parbrize din întreaga 
lume.

ÎNCREDERE ÎNTR-UN GRUP PUTERNIC
Sika este o companie elveţiană specializată în producţia de 
produse chimice speciale cu peste 100 de ani de experienţă. 
Pentru Sika, inovaţia a fost întotdeauna scopul care a condus 
compania în dorinţa ei de a deveni lider mondial. Totul a în-
ceput cu mai mult de 25 de ani în urmă, când am furnizat  
adezivi aplicabili fără primer către BMW. Între timp, am dez-
voltat relaţii cu toţi producătorii de automobile.

În 2014, Sika a înregistrat peste 70 de brevete de invenţie. 
Produsele noastre sunt utilizate în 50% din vehiculele fabri-
cate. Sika este un furnizor la nivel global, cu un deosebit 
interes în a avea specialiști în fiecare regiune de pe glob. În 
momentul de faţă suntem prezenţi în 90 de ţări.

1 DIN 3 
parbrize sunt înlocuite în 
întreaga lume utilizând  
adezivi Sika.

La momentul publicării catalogului, peste

300 de MILIOANE
de parbrize au fost înlocuite cu adezivi 
Sika.

Sika este prezentă
în peste

90 de ţări.

 50% 
din vehiculele produse în lume  
utilizează tehnologie Sika.

Tehnologia Sika salvează 

80 de MILIOANE 
de litri de combustibil anual (240 milioane kg CO2).

Sika furnizează peste

400 de MILIOANE
de componente pentru insonorizare în fiecare an.

Mai mult de 

30 de MILIOANE
de faruri, trape şi spoilere sunt lipite
anual utilizând adezivi Sika.

SOLUȚII INOVATOARE
Concepute și testate pentru eficienţă maximă
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SOLUȚII INOVATOARE

Parbrizul este parte integrată a sistemului de siguranţă al unui vehicul. Rolul său este de a ţine 
ocupanţii în interior în cazul unui accident. Parbrizul nu este doar sprijin pentru airbagul pasagerului, 
vehiculele moderne sunt rigidizate cu ajutorul parbrizului. Dacă parbrizul nu a fost montat corect, se 
poate desprinde de pe caroserie, în cazul unui accident provocând rănirea ocupanţilor. Fiabile și ușor 
de utilizat, sistemele de adezivi Sika fac diferenţa asigurând cele mai înalte standarde de siguranţă 
pentru fiecare montaj de parbriz. 

MISIUNEA NOASTRĂ ESTE 
SIGURANȚA CLIENTULUI 
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INOVAŢIE
Adezivii Sika sunt în 
continuare cei mai buni din 
categoria lor. Realizăm 
mai mult decât să 
răspundem la nevoile 
clienţilor profesioniști;  
luăm în calcul şi cerinţele 
viitoare din industria auto. 
Acest lucru ne permite să 
inovăm în timp ce ne 
concentrăm atenţia către 
nevoile clienţilor.

SIMPLITATE
Munca zilnică a montatorilor  
inspiră eforturile noastre de 
dezvoltare. Din acest motiv 
colaborăm îndeaproape cu 
experţii montatori de 
parbrize și cu profesioniștii 
în reparaţia caroseriilor, cu 
scopul de a găsi soluţii care 
satisfac perfect cerinţele 
dumneavoastră și de a face 
produsele Sika uşor de 
aplicat imediat.

SIGURANŢĂ
Când vine vorba de 
siguranţă, suntem serioşi şi 
nu căutăm soluţii de com-
promis. Tratăm cu maximă 
seriozitate aspectele legate 
de protecţia șoferului și a 
pasagerilor. Sika testează 
produsele sale conform 
celor mai înalte standarde 
de siguranţă și surclasează 
normele internaţionale 
actuale.

Suntem concentraţi pe trei valori fundamentale, care au transformat Sika în furnizorul numărul 1 pe 
piaţa mondială: INOVAŢIE, SIMPLITATE ŞI SIGURANŢĂ. Scopul nostru este să simplificăm proce-
sul de aplicare cu adezivi siguri, rapizi şi cu cel mai scurt timp de plecare în siguranţă, oferind maxi-
mum de siguranţă șoferului și pasagerilor.

UŞOR DE UTILIZAT
ECONOMISIŢI TIMP ŞI CREŞTEŢI PRODUCTIVITATEA

FĂRĂ COMPROMIS PENTRU SIGURANŢĂ
PESTE 60 TESTE DE IMPACT 

Viziunile devin  
realitate

De la profesioniști, 
pentru profesioniști

Întodeauna mai mult decât 
necesar

DE LA SPECIALIȘTI PENTRU SPECIALIȘTI

INOVAȚIA ESTE 
PASIUNEA NOASTRĂ
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CONDIŢIILE DE TESTARE SIKA

Sika este singurul  producător de  adezivi din 
întreaga lume care utilizează manechine pentru 
teste cu greutate de 101kg și 1,88m înălţime, 
mult mai grele decât cele standard. Testele 
noastre acoperă 95% din populaţia întregii lumi.  
CU SIKA SUNTEŢI PE DRUMUL CEL MAI 
SIGUR.

Sika este pionierul în ceea ce privește timpul de plecare în 
siguranţă (SDAT): noi monitorizăm permanent evoluţia pieţei, 
simulând și modelând soluţiile noastre cu scopul de a oferi cele 
mai sigure condiţii  pentru vehicule, șofer și pasageri în toate 
situaţiile, îndeplinind cerinţele naţionale și internaţionale. Noi 
vrem să fi m mereu cu un pas în faţă. Întotdeauna evaluăm 
timpul de plecare în siguranţă în condiţii mult mai severe 
decât standardul de siguranţă FMVSS 212/208 o impune. 
Astfel montajul parbrizului și viaţa clienţilor sunt mult mai 
sigure.

DEPĂȘIM CERINŢELE
Optimizarea face parte din activitatea noastră, nu numai în 
ceea ce privește competenţa noastră, dar și standardele 
noastre de testare. Standardul 1976 FMVSS 212/208 
utilizează manechine pentru test standard având greutatea 
de 78 kg și 1,75 m înălţime. Aceste manechine reprezintă 
aproximativ jumătate din populaţia masculină. Când Sika a 
introdus primele standarde de testare la impact, SUA și alte 
state nu aveau legi care să oblige pasagerii să poarte centuri 
de siguranţă. În zilele noastre, purtarea centurii de siguranţă 
este impusă prin lege.

Specialiștii Sika au decis îmbunătăţirea standardului de 
testare prin utilizarea unui manechin mai înalt și mai greu, 
acoperind astfel o mai mare parte din populaţie. În plus, am 
început să folosim centura de siguranţă la testele de impact. 
Combinaţia dintre manechine mai mari și utilizarea centurii de 
siguranţă este la fel de critică ca vechiul standard de testare, 
dar este mai aproape de realitate. 

Standardul Sika 
anterior pentru timpul 
de plecare în siguranţă

Noul standard 
Sika pentru timpul de 
plecare în siguranţă

Manechin: 50% manechin 95% manechin

Utilizarea 
centurii 
de siguranţă

Sika utiliza 
manechine fără 
centuri de siguranţă, 
pentru ţările a căror 
legislaţie nu impuneau 
folosirea centurii de 
siguranţă

Manechine cu centuri 
de siguranţă conform 
legilor în vigoare

Test 
de impact:

În conformitate cu 
FMVSS 212/208

În conformitate cu 
FMVSS 212/208

INOVAȚIA ESTE 
PASIUNEA NOASTRĂ

SIGURANȚĂ FĂRĂ COMPROMIS
Cerinţe ridicate pentru timpul de plecare în siguranţă 

188 cm / 101 kg188 cm / 101 kg
175 cm / 78 kg175 cm / 78 kg



6
PROFILE 
Sisteme de adezivi pentru montajul parbrizelor

POWERCURE
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POWERCURE

Powercure este cea mai nouă tehnologie pentru adezivii cu accelerator de întărire. Pentru prima dată 
Sika are o abordare totală a soluţiilor.  Noi credem că atingerea următorului nivel al tehnologiei este 
posibilă numai dacă sistemul reflectă realitatea cu care un montator profesionist din industria auto se 
confruntă în fiecare zi. Powercure a fost dezvoltat împreună cu specialiștii din industria auto, încă din 
stadiul de proiect. Produsul este conceput pentru utilizarea atât în ateliere specializate cât și în ateliere 
mobile, dovedindu-și fiabilitatea în cele mai dificile condiţii. 

Adezivii Powercure ating un nivel de performanţă având o simplitate în aplicare de neegalat. Pentru 
prima dată, aici am dezvoltat o soluţie completă pentru înlocuirea geamurilor la autovehicule și 
aceasta ne-a permis să analizăm fiecare pas, de la introducerea unipackului în pistol până la ex-
trudarea lui. Powercure este probabil primul sistem dezvoltat împreună cu specialiștii din industria 
auto încă de la început. 

  simplu ca un produs monocomponent 
  având pierderi minime, randament maxim
  design ergonomic 
  cel mai rapid mod de înlocuire din industrie 
  timp de lucru extins, dar cu timp scurt de întărire

UTILIZAȚI TEHNOLOGIE 
DE ULTIMĂ GENERAȚIE 
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Performanţa adezivilor Sika cu tehnologie PowerCure  permite ca maşina să fie ridicată de parbriz 
după 60 de minute de la montajul acestuia. Practic la aceasta ne referim când spunem “adeziv întărit 
la nivel de echipare originală (OEM)” .

PERFORMANȚĂ LA NIVELUL 
ECHIPĂRII ORIGINALE
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Un timp scurt de plecare în siguranţă nu este 
definitoriu pentru un sistem sigur! Producătorii 
de autovehicule aplică standarde mai stricte 
referitoare la punerea în circulaţie a mașinilor, 
decât montatorii de parbrize.  Până în momentul 
de faţă niciun sistem nu a reuşit să ajungă la 
specificaţiile producătorilor (OEM) destul de 
rapid şi uşor încât să fie folosit într-un atelier de 
înlocuire a parbrizelor. 

ADEZIVII PowerCure SUNT DIFERIŢI!

ÎNTĂRIT LA NIVELUL ECHIPĂRII ORIGINALE
Adezivii PowerCure se întăresc în toată masa lor independent 
de condiţiile climatice. În câteva minute dezvoltă rezistenţe 
mecanice la nivelul specifi cat de producătorul de autovehicule. 
Adezivii PowerCure ranforsează caroseria mașinii la nivelul 
echipării originale în doar 60 de minute, spre deosebire de 
adezivii monocomponenţi, care au nevoie de săptămâni, 
funcţie de condiţiile climatice, pentru a atinge acest nivel. 
Refacerea rapidă a integrităţii structurale a caroseriei este 
unul din motivele cheie pentru care unii producători de auto-
vehicule recomandă service-urilor auto să folosească adezivi 
cu accele-rator sau adezivi bicomponenţi. Avantajele folosirii 
adezivilor PowerCure sunt: 

  Intervenţiile pentru soluţionarea reclamaţiilor pot fi  rezol-
vate rapid, fără a risca murdărirea caroseriei

  senzorii pot fi  calibraţi rapid
  reparaţiile respectă standardele echipării originale

și este posibil ca într-o oră de la instalare să ridici mașina în 
aer, doar agăţată de parbriz.

ADEZIVI PENTRU AUTOVEHICULE

Produs SikaTack® ELITE 
conceput pentru sistemul PowerCure

Tehnologie Adeziv poliuretanic cu accelerator

Timp de plecare în siguranţă (SDAT) 30 min

Temperaturi de plecare în siguranţă –10°C până la 40°C

Întărit la nivel de echipare originală 60 min

Timp de aplicare (23°C/50% r.h.) 10 min

Temperatura de aplicare Aplicare la rece

Modul de elasticitate universal 

CURED TO 
OEM LEVEL

30
minutes

60
minutes

CURED TO 
OEM LEVEL

SIGURANȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ
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CEA MAI MARE PRECIZIE 
ÎN MÂINILE TALE

MIXAREAMBALARE

Bazat pe unipack: Sistemul PowerCure 
are la bază unipack-ul, forma de am-
balare cea mai efi cientă pentru montajul 
parbrizului. Ambalajul este gândit să 
reducă la minim pierderile și să permită 
instalarea și înlocuirea facilă.

Dinamic și efi cient, mixerul este 
proiectat pentru a fi  folosit împreună 
cu o duză de aplicare obișnuită. Duza în 
formă de "V" special concepută, permite 
aplicarea ușoară a adezivului atât pe 
sticlă, cât și pe caroserie și reduce con-
sumul de material cu până la 8%.

Sistemul de adezivi PowerCure oferă precizia şi performanţa echipamentelor de pompare de ultimă 
generaţie, folosite de constructorii de autovehicule pe linia de producţie. Sistemul PowerCure 
combină flexibilitatea, ergonomia și aplicarea facilă și reduce pierderile de material, totul fiind înglo-
bat într-un pistol de aplicare ușor de utilizat.

Utilizarea unui singur motor fără perii, cuplat mecanic pentru extrudare, dozare și mixare dinamică 
permite controlarea vitezei de extrudare, funcţionând fără compromis.

Furnizând sistemul de adezivi cu cel mai rapid mecanism de întărire, având un nivel de confort 
neîntâlnit, PowerCure reprezintă soluţia perfectă pentru sigilare și lipire.
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PISTOLUL PowerCure

Un singur motor: pistolul de aplicare pentru  
PowerCure egalează precizia unui echipament de pom-
pare și dozare utilizat în fabrici de automobile.
Un singur motor fără perii este utilizat pentru 
extrudare, dozare și mixare dinamică. 
Acesta permite utilizatorului să controleze viteza de 
extrudare fără a face compromisuri.

«ÎNCĂ DE LA ÎNCEPUT AM ANALIZAT PROCEDURILE DE LUCRU ȘI 
MANIPULARE ALE TEHNICIENILOR. FIECARE PAS A FOST EVALUAT ȘI 
ANALIZAT. NE-AM PROPUS CA UTILIZAREA SISTEMULUI POWERCURE 
SĂ FIE LA FEL DE SIMPLĂ PRECUM FOLOSIREA UNUI PRODUS 
MONOCOMPONENT. DIN MULTE PUNCTE DE VEDERE E CHIAR MAI 
RAPIDĂ ȘI MAI SIMPLĂ» 
David Tobler, Head Automotive Aftermarket
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PREGĂTIREA 
STRATULUI SUPORT

Aplicare 
fără Primer

Aplicare 
cu Primer

Geam cu serigrafi e  

Caroserie zgâriată mai puţin de 5 cm2   

Caroserie zgâriată între 5 cm2 și 150 cm2     

Vopsea OEM şi aftermarket*   

Parbriz cu ramă încapsulată și PVC   

Aplicare pe vechiul cordon de adeziv  opţional/

Adeziv preaplicat  opţional/

PMMA/PC**   

Asigurăm un proces eficient începând cu produsele Sika pentru curăţare și terminând cu adezivii 
premium. Montatorii profesioniști din industrie beneficiază de un flux de lucru excelent și produse 
perfect compatibile.

 Sika® Aktivator PRO
 Sika® Primer-207 

* după uscarea completă a vopselei 
** necesită protecţie UV suplimentară
Pentru detalii consultaţi Serviciul Tehnic al Sika România

ADEZIVI SikaTack® ELITE 
conceput pentru PowerCure

SikaTack® PRO SikaTack® MoveIT SikaTack® Drive

Tehnologie

Poliuretan 
cu accelerator



Poliuretan 
monocomponent

  

Pre-tratare

Fără primer   

Cu primer    

Proprietăţi

Aplicat la rece    

SDAT 30 min 30 min 60 min 2 hours

SDAT Test Standard Manechine 101Kg, 188cm
FMVSS212/208

Manechine 101Kg, 188cm
FMVSS212/208

Pasageri fără centuri 
de siguranţă 
FMVSS212/208

Pasageri fără centuri 
de siguranţă 
FMVSS212/208

Întărit la nivelul 
echipării originale 

60 min -- -- --

Timp de lucru 10 min 8 min 8 min 12 min

Modul de elasticitate 
universal

   

Performanţe maxime înca de la început

GAMA DE PRODUSE
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ADEZIVI
Soluţii universale pentru orice montaj

SikaTack® ELITE
Performanţă de înaltă clasă în orice condiţii de climă, 
conceput pentru PowerCure

Începând cu SikaTack® ELITE am conceput un adeziv avansat, dezvoltat pentru tehnologia inovativă 
PowerCure. SikaTack® ELITE cu întărire rapidă îndeplinește toate specifi caţiile echipării originale în mai puţin 
de 60 de minute! 
Timpul de plecare în siguranţă este îndeplinit după numai 30 minute de la instalare. 
Ajutaţi afacerea dumneavoastră cu o performanţă-record.

SikaTack® MoveIT

Performanţă prin inovare

SikaTack® MoveIT este un adeziv de parbriz premium. Oferă un timp de plecare în siguranţă real de 60 minute de la –10°C până la 
35°C, testat cu manechine fără centuri de siguranţă. Având tehnologia Sika’s all-in-one modulus (modul de elasticitate univer-
sal), reprezintă o alegere excelentă pentru toate mărcile și modelele de autoturisme.

BENEFICII
  Timp de plecare în siguranţă real de 60 de minute, testat conform standardului 
FMVSS 212/208, pasagerii nu folosesc centuri de siguranţă

  Timp de plecare în siguranţă pentru orice climat de la –10 până la 35°C
  Resturi de aplicare foarte mici
  Compatibil cu toate mărcile de autoturisme datorită modulului de elasticitate universal
  Compatibil atat cu sistemele fără primer cât şi cu cele cu primer

AMBALARE
  Cutie cu 12 × 300 ml cartridge Cod produs: 496038
  Cutie cu 12 × 400 ml unipack Cod produs: 496039
  Cutie cu 20 × 600 ml unipack Cod produs: 496037

BENEFICII
  Timp de plecare în siguranţă real de 30 min, testat cu noile manechine 
de 1,88 cm și 101 Kg, conform standardului FMVSS 212/208 standard

  Întărit la nivel de echipare originală în 60 minute
  În conformitate cu toate specifi caţiile producătorilor de automobile, inclusiv 
Volvo, VW, Audi etc.

  Întărire rapidă
  Întărire independent de umiditate și temperatură
  Resturi de aplicare mici
  Compatibil cu toate automobilele, modul de elasticitate universal

SikaTack® ELITE necesită aplicarea cu un pistol PowerCure şi duza de aplicare 
PowerCure Mixer Nozzle. Pentru pregătirea suportului, Sikatack® ELITE 
necesită Sika Primer - 207.

AMBALARE
  Cutie cu 14 buc. PoweCure × 600 ml  Cod produs: 496374

CURED TO 
OEM LEVEL

30
minutes

60
minutes

CURED TO 
OEM LEVEL
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SikaTack® Drive
Campionul aplicaţiilor

SikaTack® Drive este un adeziv de parbriz cu proprietăţi de aplicare superioare: cel mai utilizat adeziv  SikaTack® Drive oferă 
un timp real de plecare în siguranţă de 2 ore (SDAT) pentru temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, testat cu manechine fără 
centuri de siguranţă. Cu modulul de elasticitate universal Sika all-in-one modulus este o alegere excelentă pentru toate 
mărcile și modelele de mașini.

BENEFICII
  Timp real de plecare în siguranţă 2 ore (SDAT), pentru pasagerii fără centuri de siguranţă
  Resturi de aplicare mici
  Compatibil cu toate mărcile de autoturisme datorită modulului de elasticitate 
  Compatibil atât cu sistemele fără primer cât și cu cele cu primer

AMBALARE
  Cutii cu 12 × 300 ml cartridge Cod produs: 401648
  Cutii cu 12 × 400 ml unipack Cod produs: 97234
  Cutii cu 20 × 600 ml unipack Cod produs: 97233

SikaTack® PRO
Alegerea premium pentru profesioniști

Produsul nostru inovativ a fost testat în cele mai severe condiţii. Având tehnologia noastră all-in-one, SikaTack® PRO 
este perfect pentru toate autoturismele, indiferent de producător sau model.

BENEFICII
  Timp de plecare în siguranţă real de 30 min, testat cu noile condiţii, 
manechine de 188cm și 101kg, acopera 95% din populaţie. 

  Timp de plecare în siguranţă pentru orice climat de la –10 până la 35°C
  Resturi de aplicare foarte mici
  Compatibil cu toate mărcile de autoturisme datorită modulului de elasticitate 
universal

  Compatibil atât cu sistemele fără primer cât și cu cele cu primer

AMBALARE
  Cutie cu 12 × 300 ml cartridge Cod produs: 496038
  Cutie cu 12 × 400 ml unipack Cod produs: 496039
  Cutie cu 20 × 600 ml unipack Cod produs: 496037

ADEZIVI
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Sika® PowerClean Aid
Îndepărtarea contaminării cu silicon

Sika® CleanGlass
Agent de curăţare pentru sticlă

Un material spongios elastic, inteligent, folosit împreună cu Sika CleanGlass pentru curăţarea suprafeţelor contaminate cu sili-
con, fără a zgâria suprafeţele. Sistemul este recomandat în situaţiile în care contaminarea nu poate fi  îndepartată prin metode 
obișnuite. Efectul este vizibil imediat.

Soluţie de curăţare pe bază de alcool, utilizată pentru curăţarea suprafeţelor din sticlă, a suprafeţelor neporoase şi pentru 
îndepărtarea urmelor de amprente şi reziduuri. Nu lasă urme pe suprafeţe şi nu necesită curăţarea ulterioară a acestora.

BENEFICII
  Uşor de utilizat
  Fiabil
  Îndepărtează numeroase tipuri de contaminări: silicon, amprente, resturi de la 
benzi autoadezive, etichete, etc.

  Poate fi  folosit pentru aplicarea primerului

Recomandam să utilizaţi Sika® PowerClean Aid ca parte a sistemului de 
pretratare pentru parbrize fără primer sau cu primer.

AMBALARE
  Cutie cu 24 buc. Cod produs: 462691
  Cutie cu 147 buc. Cod produs: 492763

BENFICII
  Uscare fără urme
  Uscare rapidă
  Disponibilă și în versiunea anti-îngheţ pentru sezonul rece

Sika® CleanGlass este utilizat ca parte a sistemelor de pre-tratare, cu sau fără 
primer, utilizat la lipirea parbrizelor.

AMBALARE
  Bax 12 × 500 ml cu pulverizator Cod produs: 93449
  Bax cu 4 × 5 l concentrat 1 :10  Cod produs: 93444

CURĂȚARE ȘI PREGĂTIRE
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Sika® Aktivator PRO
Promotor de adeziune pentru toate anotimpurile

Sika® Primer-207
Primer pentru tratarea geamului și caroseriei

Este un tratament unic de pre-tratare conceput special ca promotor de adeziune pentru straturile suport utilizate la lipirea 
parbrizului. Cu o singură aplicare, Sika® Aktivator PRO simplifi că procesul, crește performanţa și calitatea lipirii.

Acest primer este aplicat atât pe sticlă cât şi pe vopsea şi este conceput special pentru tratarea suprafeţelor înainte de aplicarea 
adezivului. Sika® Primer-207 oferă adeziune excelentă după o singură aplicare pe stratul de serigrafi e sau sticlă cât şi pe vopseaua auto, 
pvc, pmma, abs şi pe alte materiale din plastic. De asemenea, este util ca şi protecţie anticorozivă în zona de montaj a parbrizului.

BENEFICII
  O singură aplicare
  3 minute - timp de uscare
  Tehnologie pentru toate anotimpurile

Temperatura de aplicare variată în combinaţie cu timpul de uscare scurt fac 
posibilă utilizarea produsului tot timpul anului, în aplicaţii realizate în service 
sau pe teren. Sika® Aktivator PRO este utilizat ca și componentă în sistemele de 
lipire a parbrizelor fără primer.

AMBALARE
  Bax cu 24 × 30 ml fl acon Cod produs: 161886
  Bax cu 8 × 100 ml fl acon Cod produs: 161887
  Bax cu 6 × 250 ml fl acon Cod produs: 154884
  Bax cu 4 × 1000 ml fl acon Cod produs: 154885

BENEFICII
  Uscare rapidă: numai 3 minute 
  Un singur produs: simplifi că procedurile şi inventarul
  O singură soluţie pentru toate aplicaţiile de înlocuire a parbrizelor

Sika® Primer-207 este utilizat ca parte a sistemelor de pre-tratare cu sau fără 
primer în industria de înlocuire a parbrizelor.

AMBALARE
  Bax cu 24 × 30 ml fl acon Cod produs: 417300
  Bax cu 8 × 100 ml fl acon Cod produs: 417301
  Bax cu 6 × 250 ml fl acon Cod produs: 417302

CURĂȚARE ȘI PREGĂTIRE
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Sika® Application Gun

Sika® Nozzle Cut

Sika® Handclean

Sika® Application Gun este pistolul de aplicare ideal pentru adezivi monocomponenţi cum este SikaTack® PRO. Are la 
bază pistolul de aplicare Milwaukee C18PCG, dar cu câteva modificări, cum ar fi: cap de aplicare îmbunătăţit, reducând 
pierderile de adeziv.

Special conceput pentru a decupa vârfurile duzelor de aplicare
în formă de V.

Ușor de folosit pentru îndepărtarea adezivului poliuretanic neîntărit de pe mâini.
Curăţă delicat pielea și alte suprafeţe. Nu atacă pielea.

În cutie: Sika® Application Gun, acumulator 2 Ah 18v li-ion , încărcător, 
instrucţiuni de utilizare.

PRODUSE DISPONIBILE
  Sika® Application Gun set 220v eu/uk ctR300 Cod produs: 425589
  Sika® Application Gun set 220v eu/uk up600  Cod produs: 425591

PRODUSE DISPONIBILE
  Sika® Nozzle Cut Pliers

PRODUSE DISPONIBILE
  Cutie cu 70 de șerveţele   Cod produs: 174089

ACCESORII
Tot ce ai nevoie pentru o aplicare ușoară
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Sisteme de adezivi pentru montajul parbrizelor

Pistol de aplicare PowerCure

Mixerul pentru PowerCure

Piese de schimb PowerCure

Pistolul de aplicare PowerCure este necesar pentru aplicarea adezivilor PowerCure cum este SikaTack® Elite.

Adezivii PowerCure precum SikaTack® Elite necesită utilizarea mixerelor speciale pentru aplicare.

Piesele de schimb pentru pistolul de aplicare PowerCure pot fi  comandate la Sika România.

În cutie: pistol Sika PowerCure dispenser, acumulator 2 Ah 18v li-ion, încărcător, 
documentaţie

PRODUSE DISPONIBILE
  Aplicator PowerCure 230v eu/ch 2Ah  Cod produs: 483561
  Aplicator PowerCure 230v eu/uk 2Ah Cod produs: 489272

PRODUSE DISPONIBILE
  PowerCure Mixer V-Cut  Box cu 50 bucăţi  Cod produs: 483560
  PowerCure Mixer Round Nozzles Box cu 50 bucăţi    Cod produs: 496783

Se poate aduce o gamă de piese de schimb pentru reparaţii mici. Acestea sunt 
furnizate împreună cu instrucţiunile aferente.

ACUMULATOR PowerCure 
Acumulator 18v li-ion pentru pistolul de aplicare PowerCure.

PRODUSE DISPONIBILE
  Baterie Li-ion 18v 2 Ah   Cod produs: 494106
  Baterie Li-ion 18v 4 Ah

PIESE DE SCHIMB DISPONIBILE
  PowerCure capac de siguranţă gri   Cod produs: 494111
  PowerCure protecţie buton acţionare motor Cod produs: 494112
  PowerCure capac de siguranţă roșu   Cod produs: 494109
  PowerCure protecţie pentru motor   Cod produs: 494118

ACCESORII ACCESORII PENTRU PowerCure
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Sika AG, cu sediul în Baar, Elvetia, este o companie  de produse chimice de specialitate 

activă la nivel  global. Sika furnizează produse pentru industria de  construcţii, dar şi 

pentru industriile producătoare  (auto, autobuze, camioane, feroviară, centrale solare 

şi eoliene, faţade).  Liniile de produse Sika conţin aditivi pentru beton de înaltă calitate, 

mortare de specialitate, sigilanţi şi adezivi, materiale de amortizare şi de întărire, sisteme 

de consolidare structurală, pardoseli industriale, precum şi sisteme de acoperişuri şi 

impermeabilizare. 

Prezenţa locală la nivel mondial în 90 de ţări, cu peste 160 de unităţi de productie  şi cei 

aproximativ 17.000 de angajaţi leagă clienţii direct de Sika şi garantează succesul tuturor  

partenerilor. În 2014, Sika a generat vânzări anuale de 5,6 miliarde CHF. În calitate de lider 

de piaţă la nivel mondial în sectoarele  produselor chimice pentru construcţii şi industrie, 

Sika foloseşte continuu noul potenţial de creştere pe toate  pieţele sale, prin inovaţie, 

calitate şi servicii. Sika oferă  clienţilor săi soluţii inovatoare care stimulează efi cienţa,  

durabilitatea şi aspectul estetic al clădirilor, facilităţilor de infrastructură, instalaţiilor 

şi vehiculelor în timpul  producţiei şi utilizării. Conceptele complet integrate oferite de 

Sika abordează întregul ciclu de viaţă al unei  instalaţii, de la construcţia iniţială până 

la momentul în care repararea, renovarea sau extinderea devin necesare. Prelungirea 

duratei de viaţă a unei instalaţii, prin întreţinerea şi modernizarea corespunzătoare este 

importantă atât din punct de vedere economic cât şi ecologic. 

Cele şapte pieţe Sika sunt: 

Concrete (Betoane), Waterproofi ng (Impermeabilizări); Roofi ng (Acoperişuri), Flooring 

(Pardoseli), Sealing and Bonding (Sigilari şi Lipiri), Refurbishment (Renovări şi Reparaţii), 

Industry (Industrie). 

Sika România, subsidiară a concernului elveţian, a fost înfi inţată în 2002, iar incepând 

cu luna iunie 2008 a dat în folosinţă fabrica de aditivi de la Braşov - prima unitate de 

producţie Sika din România. În plus, Sika a inaugurat în 2014 şi cea de-a doua fabrică 

din România, la Căpuşu Mare, judeţul Cluj, unde va produce atât mortare speciale, cât şi 

mortare folosite ca adezivi.

Compania este lider de piaţă în domeniul aditivilor pentru betoane, a pardoselilor 

industriale, sistemelor de membrane pentru acoperişuri, a consolidărilor cu fi bre de 

carbon, dar şi a mortarelor speciale.

Sika România a fost implicată în proiecte locale importante printre care se numără 

Floreasca City Center, Floreasca Business Park, extinderea reţelelor Dedeman şi Kaufl and, 

consolidarea hotelului Domogled din Băile Herculane, turnul de răcire Paroşeni, loturile 

de autostradă de pe Coridorul IV Paneuropean, reabilitarea căii ferate Sighişoara – Atel şi 

multe altele.

În iulie 2014 Sika România a devenit  membră a Romania Green Building Council, 

asociaţie non-profi t, apolitică, ce încurajează condiţiile de piaţă, educaţionale şi 

legislative necesare pentru promovarea construcţiilor de înaltă performanţă care sunt 

atât sustenabile, cât şi profi tabile. Prin toate acţiunile sale, Sika înglobează principiile 

dezvoltării sustenabile în conceptele de business şi management, în strategia de 

cercetare şi dezvoltare, în activităţile de vânzări şi de marketing, precum şi în procesele 

de producţie.

Primirea statutului de membru a RoGBC confi rmă, o dată în plus, calităţile Sika pe plan 

local şi, mai ales, implicarea companiei în dezvoltarea de construcţii sustenabile.

SEDIU CENTRAL
050562 Bucureşti,
Sector 5, Str. Izvor, Nr. 92-96,
Clădirea Forum III, Etaj 7
Tel.: +40 21 317 33 38
Fax: +40 21 317 33 45 

SEDIU ADMINISTRATIV
500450 Braşov,
Str. Ioan Clopoţel, Nr. 4,
Tel.: +40 268 40 62 12
Fax: +40 268 40 62 13
o�  ce.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro

Se aplică condiţiile noastre comerciale generale în vigoare. 
Vă rugăm sa consultaţi cu atenţie fi şele tehnice înainte de utilizare şi aplicare.

NOI SUNTEM SIKA
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