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Vezetô megoldások
a jármûiparban
Autóüveg ragasztók
és karosszériajavító anyagok



Tömítés,
Ragasztás,

Csillapítás,
Megerôsítés, Véde

Sika – Globális jelenlét

A Sika cég az ipar és az építôipar számára speciális vegyi termékeket gyárt.

Világszerte leányvállalatokkal rendelkezik, melyek minôségi termékeket és szolgáltatásokat

nyújtanak a felhasználóknak. A termékek minôsége, a kipróbált megoldások alapozzák meg

az a biztonságot, melyet a Sika termékek felhasználása nyújt a következô területeken:

Az elsô helyen a vevôk

Mi a Sika cégnél minden nap keményen dolgozunk azért, hogy
vevôink számára a legmagasabb minôségû termékeket és szol-
gáltatásokat nyújtsuk. Együtt akarunk növekedni a vevôinkkel,
a vevôink megelégedettsége számunkra jelzés, hogy részt
vegyünk fejlesztéseikben az együttes munkában.
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Sika az autóipar
rendszerszállítója

A Sika Automotive Line a Sika Industry -
Ipari Ragasztástechnika üzletágának
egyik piaci területe, mely vezetô gyártója
és beszállítója az autóipari ragasztó,
tömítô és zajcsillapító anyagoknak.
A Sika Automotive Line a Sika csoport
világszerte meglévô beszállítói kapcso-
lataiból profitál.
Globális jelenlétünk, és a helyi kapcso-
lataink tesznek bennünket megbízható
partnerré.
Az európai, észak-amerikai és japán
fejlesztési központok szorosan együtt-

Valós élettartam teljesítmény,
Biztonság megfelelôen a legkemé-
nyebb szabványoknak,
OEM –színtû minôségi követelmény-
nek.

Minden termék, melyet az Automotive
Line emblémával látunk el, hasonlóan
jó tulajdonságokat mutat. Kevés munka-
folyamat, kiváló feldolgozhatóság, fel-
használóbarát tulajdonságok jellemzik
ezeket a termékeket.

mûködnek az autógyártókkal, számukra
perfekt, vevôorientált megoldásokat
kínálnak.

A korai 80-as évektôl kezdve, mióta a
Sika belépett az autóipari szállítók közé,
folyamatosan és keményen dolgozunk,
hogy a vevôk részére a következô hoz-
záadott értékeket nyújtsuk:

Növelt termelékenység és
profitabilitás,
Kiváló feldolgozhatósági
tulajdonságok,
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Megjegyzés: A termékekrôl felhasználás
elött kérjen mûszaki és biztonságtech-
nikai adatlapot. Mindig a legfrissebb ki-
adású adatlapot tartjuk érvényesnek.



Teljesítmény

A szélvédô a jármû
biztonsági rendszerének része

Mûhelyelhagyási idô

A légzsákot gyakran úgy tervezik, hogy
teljesen felfújt állapotban nekitámaszko-
dik a mûszerfalnak, kormánynak és né-
hány esetben a szélvédônek is. Mivel azt
az erôt nyelik el, amellyel a jármû utasai
ütközéskor elôre zuhannak, nagyon nagy
erôk adódnak át a szélvédô ragasztott kö-
tésén keresztül az üveg kerületére.

A jármûipari ütközési szabványok
(FMVSS 212 és 2081) azt a minimális szi-
lárdsági követelményt határozzák meg,
amelynek frontális ütközés esetén a szél-
védôragasztónak meg kell felelni. A meg-
felelôen felhordott, teljesen kikeménye-
dett poliuretán ragasztó könnyen ellenáll
ezeknek az erôknek. Azonban más a hely-
zet a kezdeti kikeményedési fázisban,
amikor a szélvédô ragasztó még nem ér-
te el végsô szilárdságát. Ez a helyzet a
szélvédôcserét követô néhány órában. A
kedvezôtlen környezeti hatások, mint ala-
csony páratartalom és/vagy alacsony hô-
mérséklet, jelentôsen meghosszabbíthat-

ják a kezdeti kikeményedési szakaszt. Eb-
ben az idôszakban a jármûvet nem lehet
kiengedni a javítómûhelybôl, így nem áll
az ügyfél rendelkezésére. Ez külön költsé-
get jelent (gépkocsi bérlet, parkolóhely
költség, stb.) és nem szolgál a vevô
megelégedettségére. Ezért mindenkinek
érdeke, hogy minimálisra csökkentse a
mûhelyelhagyási idôt, természetesen a
teljes biztonság kompromisszuma nélkül.

Felelôsségteljes ragasztógyártók ezért
részletes ajánlást dolgoznak ki minden
normál üzemi körülménynek megfelelô
biztonságos mûhelyelhagyási idôre, és
nem csupán speciálisan kiválogatott
ideális körülményre.
Full-size légzsákkal és biztonsági öv nél-
kül végzett ütközésvizsgálatnál a jármû
utasa teljes erôvel zuhan a légzsákra. Már
a légzsák nagyobb térfogata is azt jelen-
ti, hogy érintkezik a szélvédôvel, lásd
ábra.
Az ajánlott mûhelyelhagyási idônek lehe-
tôleg általánosan alkalmazhatónak kell
lenni, és mindenek fölött kellô biztonságot

A szélvédô kritikus komponense a jármû összetett biztonsági rendszerének. Mint biztonsági eszköz, feladata, hogy

benntartsa az utasokat a jármûben baleset esetén.

Ütközéskor, különösen frontális esetben, a rugalmas poliuretánnal ragasztott szélvédô a jármû passzív biztonsági

rendszereként mûködik, melynek legfôbb célja, hogy megakadályozza az utasok kirepülését nekiütôdéskor.

Emellett a szélvédônek fontos szerepe van a légzsák rendszer optimális mûködésében. Míg a teljesen kikemé-

nyedett ragasztott kötés a legmesszebbmenôkig kielégíti ezt a követelményt, ugyanez nem minden esetben jelent-

hetô ki a félig kikötött ragasztott kötésrôl. Ez pedig légzsák rendszer esetén hirtelen sokkal égetôbb kérdéssé vált.

Tehát mikortól biztonságos egy jármû használatba vétele szélvédôcsere után?

kell nyújtani. Ezért a teljes biztonságra tö-
rekvô mûhelyelhagyási idôt az US szab-
ványokra kell alapozni.

Fo: a jármû utasai által gerjesztett erô
Fw: a szélvédôre ható erô
FD: a mûszerfalra ható erô

US rendszerû légzsák esetén az erôk fô
eloszlása

Az FMVSS 212 (Federal Motor Vehicle Safety Standard 212) azt a minimális szilárdsági követelményt határozza meg, amelyet 30 m/h (kb. 48
Km/h) sebességgel egy szilárd falnak való ütközéskor a ragasztott szélvédônek teljesíteni kell. Légzsák nélküli jármû esetén a szélvédô maxi-
mum kerületének 25%-ában válhat el a jármû karosszériájától. Légzsákos jármû esetén a maximum érték 50% a jármû szimmetriatengelyének
egyik oldalán. Továbbá ezeket a követelményeket nagyon széles hômérséklet tartományban, -10°C és +43°C között kell tartani. Az FMVSS 208
ütközési szabvány a légzsákkal szemben támaszt követelményeket.
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térhálósodó szélvédô ragasztó rendszerei
legfôképpen a megfelelôen szilárd
ragasztott kötés létrejöttéhez szükséges
felület-elôkészítésben különböznek.
A legalapvetôbb eltérés a primeres és pri-
mer-mentes rendszerek között van. A két
rendszer érvei és ellenérvei jól ismertek
az autóüvegezésben.

Az 1986 óta a nagymennyiségû jármûipa-
ri termelésben használják a primermen-
tes ragasztót, melyet közvetlenül felvisz-
nek a kerámiaszegélyes szélvédôre a tisz-
tító / aktivátor használata után.
A Sika Aktivátor speciális összetétele ré-
vén alkalmas minden közvetlen üvege-
zésben elôforduló alapfelület kezeléséhez,
mint pl. kerámia szegélyes üveg, régi
poliuretán ragasztó vágási felülete, festé-
kek, mûanyag bevonatú üveg (PVC, in-
jektált poliuretán, stb.)
Közvetlen üvegezéskor a cél, hogy nagy
szilárdságú ragasztott kötést hozzunk lét-
re különbözô minôségû felületek, mint
kerámia bevonatos üveg, festék bevonat,
régi poliuretán ragasztó vágási felülete,
stb. között.
Mûszaki elônyei mellett a primermentes
ragasztás a következô felhasználási elô-
nyöket nyújtja.

Kevesebb speciális termék, kevesebb
hibalehetôség
Gyorsabb javítási idô, nem kell a pri-
mer száradására várni, nagyobb ter-
melékenység.
Elmarad a primer felhordásának
összes hibalehetôsége, túl vastag

réteg felhordása, nedvességérzé-
kenység
Egyszerûbb kereskedelem és raktáro-
zás, kevesebb veszélyes hulladék

A Sika primermentes rend-
szere:
A közvetlen üvegezés története az autó-
iparban a 60-as években kezdôdött. Az új
technológia azonnali sikert ért el, és a po-
liuretán ragasztó alkalmazása a szélvédô-
ragasztásban hamarosan kiszorította a
gumiba ágyazott üvegezés hagyományos
módszerét. Ma már minden gépkocsi
gyártó a közvetlen üvegezésre támaszko-
dik, ami a modern gépkocsi tervezésének
és kivitelének alapvetô részévé valamint
fontos biztonsági tényezôvé vált.
A közvetlen üvegezés alapvetô elônyei a
következôk:

A karosszéria torziós merevsége nô,
ezáltal nô az utazási kényelem és a
zajelnyelés.
A megnövekedett geometriai egységû
üveg felületek beilleszthetôsége.
Biztosítja a passzív biztonsági rend-
szer megbízható mûködését (lég-
zsák).
Lehetôvé teszi a szélvédô üveg több
funkcióra való alkalmazását, pl. elekt-
ronikus részek, mint antennák, szen-
zorok alaplapja.
Gyártási költségek csökkentése.

Az elmúlt évek jelentôs elônyeit látták a
szélvédô ragasztás technológiának.
Kifejlôdtek a gyártás feltételeinek megfe-
lelô gyorsabb kezdeti tapadóerôt kifejtô
ragasztóanyagok, illetve a javítóipar szá-
mára, a javítóipari sajátosságoknak job-
ban megfelelô termékek.
A tulajdonságok javulása mellett napjaink
felhasználásra kész, levegônedvességre



Szélvédôragasztók
elektromos vezetô képessége

Alacsony vezetôképességû
ragasztók
A csupa-acél jármûhéj mára már a múlté.
A személyautó ipar egyre inkább olyan
anyagokat használ, mint az alumínium,
magnézium és különbözô mûanyagok. A
jelentôs súlycsökkentés mellett, ezek az
anyagok új, izgalmas lehetôségeket kínál-
nak a jármû formatervezésében és gyár-
tásában. Komplett egységeket, mint ol-
dalpanel, hátsó és tetôegység gyártanak
le elôre, amelyeket aztán a jármûhöz ra-
gasztanak.
Ahol a jármû szerkezetében több külön-
bözô fémes anyagot alkalmaznak, mindig
fennáll a kontaktkorrózió veszélye, ha
ezeket elektromosan vezetô anyagok kö-
tik össze. Ha ez a helyzet a szélvédô pe-
reme környékén, feltétlenül szükséges
egy nem vezetô szélvédô ragasztó alkal-
mazása. Ez érvényes minden alumínium
karosszériás autóra (pl. Audi A8). Az ab-
laküvegbe integrált ezüst fûtôszál
kontaktkorróziót okozhat az alumínium-
mal az elektromosan vezetô ragasztón
keresztül. A következô ábra mutatja, ho-
gyan játszódik le a jelenség:

vagy szárny elemekbe, másokat az üve-
gekbe integráltak. A hátsó üveg fûtôszála
gyakran VHF antennaként is mûködik. To-
vábbá gyak-
ran viszik fel
az antennát a
rögzített üve-
geken vékony
ezüst felület
formájában a
fekete kerá-
miaszegély
hátuljára - ah-
ogy az a mel-
lékelt képen
látható.
Ahol a jármû-
vet üvegbe integrált antennával látták el,
feltétlenül fontos a gyártó elôírásainak
megfelelô ragasztó használata az üveg
rögzítéséhez. Az antenna üvegben való
elhelyezkedésétôl függôen az antenna ve-
zetékei és csatlakozói akár a tervezésbôl
kifolyólag, akár egy baleset során kap-
csolatba kerülhetnek a szélvédôragasztó-
val.
Ebben az esetben kulcsfontosságú a ra-
gasztó impedanciája . Minél magasabb a
ragasztó impedanciája, annál alacso-
nyabb a rádióadás jelerôssége - más sza-
vakkal a vétel minôsége.
Ezeknek a paraméterek nem egyszerû a
mérése és drága berendezést kíván. Mi-
vel az impedancia induktív és kapacitív
komponensbôl tevôdik össze, mindkét
változót - indukció és kapacitás - mérni

Kontaktkorrózió léphet fel, ha két különbözô (eltérô elektromos potenciálú) fém elektromosan vezetô folyadékban vagy nedves légkörben
kapcsolatba kerül egymással.
A nem nemes fém elektronokat bocsát ki, miáltal ionok vándorolnak a nemesebb fémbe a közvetítô folyadékon keresztül. A nem nemes
fém ionjai reagálnak az oxigénnel (= korrózió), míg a nemesebb fém változatlan marad.
A kontaktkorrózió helyi jelenség, amely két különbözô fém között alakul ki, és a nem nemes fémre van hatással.

Az autóüveg ragasztók iránti mûszaki követelmények egyre nônek. Az olyan tulajdonságok, mint az alacsony
elektromos vezetôképesség és a szélvédôbe szerelt antennákkal való kompatibilitás egyre fontosabbá válnak.
A nem megfelelô ragasztó ronthatja a rádióvételt, vagy akár a jármû korróziójához vezethet.
Mi a közös a rossz rádióvételben és a kontaktkorrózióban? Elsô ránézésre semmi. De ha ezeket a jelenségeket
a modern jármûvek szélvédôcseréjével összefüggésben vizsgáljuk, a kapcsolat hamarosan világossá válik.
Egykor a szélvédôragasztó egyetlen feladata a szélvédô rögzítése volt a karosszériához. De napjainkban
ezeknek a ragasztóknak több különbözô tulajdonságokkal kell rendelkezniük, hogy teljesítsék az összetett
elvárásokat. Ahogy a gyors kötés, a jó felhasználási karakterisztika és a különbözô mechanikai tulajdonságok
(rugalmassági modulus, stb.), úgy a szélvédôragasztó elektromos tulajdonságai is egyre fontosabbá válnak.
Modern ragasztókkal szemben gyakran felmerül az alacsony elektromos impedancia vagy elektromos vezetô-
képesség iránti igény.

Egy anyag elektromos vezetôképességé-
nek mérôszáma az ellenállás. Méréssel
határozható meg meghatározott méretû
mintadarab és feszültség esetén.
Gyártótól függôen, a személyautó-ipar a
minimális ellenállást 108 és 1010 Ω cm-
ben határozza meg.

Üvegbe integrált antennák-
hoz alkalmas ragasztók

Ha a luxusautók legújabb generációját,
hagyományos, tetôre szerelt antennákkal
látnák el, több mint egy tucat lenne raj-
tuk. Amellett, hogy elfogadhatatlan lenne
a megjelenésük, ez a rengeteg antenna
zajt generálna, csökkentené az aerodina-
mikai hatásfokot (magasabb Cw érték) és
növelné a jármû súlyát. A modern autó-
nak többfunkciós antennára van szüksé-
ge, nemcsak a rádióvételhez, de a TV-
hez, telefonhoz, mûholdas navigációs
rendszerhez és a központi zárhoz, stb.
Hol is van tehát ez a rengeteg antenna?
Némelyek a mûanyag elemek alá vannak
rejtve, mint hátsó légterelô, lökhárító

Különbözô elektronnegativitású
fémek ragasztása vezetôképes
ragasztóval

e
Fe Fe 2 

O

2= +

+

+

O H O = 2

2

2 2

=

+ +

+

e
ee

e

e e

�

�

�

�

Különbözô elektronnegativitású
fémek ragasztása nem vezetôképes
ragasztóval
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kell. Így minden vételi frekvencián meg
kell ezeket az adatokat határozni.
Ezekre az értékekre nincs állandó jármû-

ipari specifiká-
ció. Különbö-
zôképpen hatá-
rozták meg, a
vezetô elhelye-
zése, az anten-
na és a ragasz-
tó közötti érint-
kezés és az an-
tenna
csatlakozók
szigetelésének
megfelelôen.

Továbbá, ezeket az értékeket a különbözô
jármûgyártók eltérô módon mérik, és kü-
lönbözô karakterisztikákkal fejezik ki. En-
nek eredményeként nagyon nehéz az
egyes értékeket összehasonlítani, ezért itt
csak általánosságban tudunk a problémá-
ról beszélni.

Alacsony vezetôképesség és impedancia
általános tulajdonságai
A két fogalmat, mint "alacsony vezetôké-
pesség" és "impedancia" gyakran felcse-
rélik. Ugyanis néhány szélvédô ragasztót
azok alapján, hogy alacsony az ellenállá-
sa, az üvegbe integrált antennákhoz alkal-
masként árusítják.
Ahogy azonban már korábban kijelentet-
tük, az ellenállás elsôsorban az egyenára-
mú jelre van hatással, míg az impedancia

(frekvenciától függôen) a váltakozó ára-
mú jelet befolyásolja.
Ezért a két jellemzônek nem sok közös
tulajdonsága van. Könnyen lehet, hogy
egy ragasztónak egyszerre alacsony az
ellenállása és alacsony az impedanciája:
de az egyik nem feltételezi szükségsze-
rûen a másikat. Ami rögtön választ is ad
a fejezet címében feltett kérdésre: ala-
csony vezetôképességû ragasztó is be-
folyásolhatja a rádióvételt. Könnyen le-
het, hogy egy nagyon alacsony ellenál-
lású ragasztó sokkal rosszabb impedan-
ciájú, mint egy magasabb vezetô-
képességû.
Így az egyetlen kapcsolat a nem vezetés
és az impedancia között, képletesen szól-
va, hogy mindkét jellemzô nagy jelentôs-
séggel bír az autóüvegezésnél, az adott
követelményektôl függôen.

Összefoglalás és
következtetés

Az elején feltett kérdést - " Mi a közös a
rossz rádióvételben és a kontaktkorróz-
ióban?" - ezért a következôképpen vála-
szolhatjuk meg: mindkettôt okozhatja a
szélvédôragasztó helytelen megválasztá-
sa.
Az autóüveg-csere aranyszabálya a kö-
vetkezô: a jármû eredeti, újszerû állapo-
tának visszaállításához elengedhetetlen a
gyártó eredeti specifikációjának figyelem-
be vétele. Ami azt jelenti, hogy

ugyanolyan karakterisztikájú szélvédôra-
gasztót kell választanunk, mint eredetileg
a gyári szerelôsoron. Egy olcsóbb termék
felhasználása, ami nem felel meg ezeknek
a követelményeknek, olyan hibás takaré-
kosság, ami késôbb sokba kerülhet a ja-
vító mûhelynek.

Mint a világ legnagyobb egykomponen-
sû poliuretán ragasztó gyártója, Sika a
vezetô autógyárak beszállítója, mint pl.
Mercedes Benz és BMW, és mint a ru-
galmas ragasztás technológia egyik újí-
tója aktívan jelen van a termékfejlesztés-
ben egészen a kezdeti stádiumtól. Ez
magában foglalja egy pontos mérômû-
szer és eljárás kifejlesztését és a tulaj-
donságokkal szembeni követelmények
meghatározását. Az ebbôl származó tu-
dást és tapasztalatot az autóipar számára
kifejlesztett új ragasztókba fektették,
melynek eredményeként Sika olyan ra-
gasztók sorozatát kínálja, amely a legszi-
gorúbb feltételeknek is megfelel a szélvé-
dôbe integrált antennák és alacsony ve-
zetôképesség terén.



Hidegen feldolgozható, kiváló alkalmaz-
hatósági tulajdonsággal, 5°C - 35°C
között 2 óra mûhelyelhagyási idôvel és
Sika® All-in-One Modulus technológiával
rendelkezik.

SikaTack®-Drive (New Formulation)

Kiváló feldolgozhatósági tulajdonságok
Valós 2 óra mûhelyelhagyási idô két
légzsákkal, légzsák nélkül 30 perc
(FMVSS 212/208 szerint, övek nélkül)
Valós primermentes rendszer
Sika® All-in-One Modulus, bármely
modulusú ragasztóval szerelt jár-
mûhöz használható
Nincs kontaktkorrózió alumínium
karosszérián
Nem vezetôképes, nem rontja a
rádióvételt a beépített antenna esetén
Kiváló állékonyság, kis szálhúzás,
egyszerû tiszta felhordás
Autóipari OEM minôség

Megnevezés Kiszerelés Méret

SikaTack®-Drive Kartus 300 ml

SikaTack®-Drive Unipack (zacskó) 400 ml

SikaTack®-Drive Unipack (zacskó) 600 ml

Termékek a személyautó szélvédôüvegek
cseréjéhez

Rendkívül gyors mûhelyelhagyási idôt,
magas minôséget és biztonságot nyújt.
Hidegen feldolgozható, egykomponensû,
egyszerûen alkalmazható. Minden
személygépkocsihoz 60 perc mûhelyel-
hagyási idôt biztosít 2 légzsákkal -10°C -
35°C között, páratartalomtól függetlenül,
minden évszakban.

SikaTack®-MOVEIT

Valós 60 perc mûhelyelhagyási idô két
légzsákkal, légzsák nélkül 30 perc
(FMVSS 212/208 szerint, övek nélkül)
Valós primermentes rendszer
Sika® All-in-One Modulus, bármely
modulusú ragasztóval szerelt jármû-
höz használható
Nincs kontaktkorrózió alumínium
karosszérián
Nem vezetôképes, nem rontja a
rádióvételt a beépített antenna esetén
Kiváló feldolgozhatósági tulajdonságok
Kiváló állékonyság, kis szálhúzás,
egyszerû tiszta felhordás
Autóipari OEM minôség

Megnevezés Kiszerelés Méret

SikaTack®-MOVEIT Kartus 300 ml

SikaTack®-MOVEIT Unipack (zacskó) 600 ml

A Sika cég több mint 20 éve keményen dolgozik, hogy vezetô gyártójává váljék az üvegragasztó anyagoknak.

Innováció, kipróbált minôség, megbízhatóság, egyszerû felhasználhatóság, teszik a Sika anyagokat az elsô

helyre. Minden Sika szélvédôragasztó ütközési teszttel ellenôrzött és megfelel az FMVSS 212/208 biztonsági szab-

ványnak. A Sika költségtakarékos, primermentes rendszere több millió üvegcsere esetén bizonyította meg-

bízhatóságát.

Az



Minden gyártó,
minden típusához,
minden idôben.

Az eredeti OEM
követelményeknek
megfelelô szélvédôragasztó.
A SikaTack®-MOVEIT gyors,
biztonságos, egyszerû,
megbízható,
költséghatékony.

60 perc mûhely-
elhagyási idô.
Minden szezonban.

Primermentes, költséghatékony szélvé-
dôragasztó jó feldolgozhatósági tulaj-
donságokkal, 6 óra mûhelyelhagyási
idôvel.

Sikaflex®-256

Megnevezés Kiszerelés Méret

Sikaflex®-256 Kartus 300 ml

Sikaflex®-256 Unipack (zacskó) 600 ml

Mûhelyelhagyási idô két légzsákkal
6 óra, légzsák nélkül 2 óra (FMVSS
212/208 szerint, övek nélkül)
Valós primermentes rendszer
Jó feldolgozhatósági tulajdonságok
Jó állékonyság, rövid szálhúzás,
egyszerû tiszta felhordás

SikaTack®-Drive (New Formulation) szett
tartalma:

1 db SikaTack®-Drive (New
Formulation) kartus 300 ml
2 db Sika® Aktivator Pad
1 db Sika® Primer-206 G+P Stix
Szélvédôkivágó drót
Kinyomócsôr
Használati utasítás

Szélvédôragasztó szettek:
SikaTack®-Drive (New Formulation)
Sikaflex®-256

Sikaflex®-256 szett tartalma:

1 db Sikaflex-256 kartus 300 ml
2 db Sika Aktivator Pad
1 db Sika Primer-206 G+P Stix
Szélvédôkivágó drót
Kinyomócsôr
Használati utasítás

Okos
MOVE!
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Termékek haszongépjármû üvegcseréhez

Speciálisan nagyméretû autóbusz -és
haszongépjármû szélvédôüvegeinek
rendkívül gyors cseréjéhez kifejlesztett
szélvédôragasztó. A primermentes tech-
nológiának köszönhetôen anyag taka-
rítható meg, elkerülhető a felesleges
munkaidô ráfordítás és hibalehetôség.

SikaTack®-MOVE Transportation

Mûhelyelhagyási idô:
40 kg-ig 1,5 óra, 100 kg-ig 3 óra
Egy komponensû, nincs keverési
hiba
Primermentes
Optimális nyitott idô
Oldószermentes
Kiváló állékonyság
Rövid szálhúzás
Jó UV és vegyi anyag ellenállóság
Jól fugázható

A termék feldolgozásához alkalmas kinyomó-
pisztoly a 20–21. oldalon található.

Megnevezés Kiszerelés Méret

SikaTack®-MOVE
Transportation Unipack (zacskó) 600 ml

Autóbuszok, vasúti jármûvek, szélvé-
dôinek beépítésére, ill. konstrukciós ra-
gasztásra kifejlesztett általános ragasz-
tóanyag. A rendkívül jó fugázási tulaj-
donságai, illetve UV álló alkotóelemei
miatt a Sikaflex®-265 alkalmas az ún.
átható vagy nyitott fugákban történô
alkalmazásra.

Sikaflex®-265

Egy komponensû, nincs keverési
hiba
Primermentes
Szagmentes
Kiváló feldolgozhatóság
Oldószer és PVC mentes

A termék feldolgozásához alkalmas kinyomó-
pisztoly a 20–21. oldalon található.

Megnevezés Kiszerelés Méret

Sikaflex®-265 Unipack (zacskó) 600 ml

Ma már közel azonosak a követelmények a haszongépjármûvek szélvédôcseréjével szemben, mint a személygép-

kocsik esetében. A szélvédôragasztóink fejlesztésének középpontjában az autóbuszok és a tehergépkocsik, vasúti

jármûvek várakozási idejének csökkentése állt. A gyártásban világszerte piacvezetô Sika a jól bevált ragasztó-

rendszereinek minden elônyét kombinálta és e termékekben egyesítette.
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Technológiai útmutató
szélvédôcseréhez

Készítse elô a szükséges esz-
közöket.
Szélvédôcsere végzése közben
mindig használjon védôszemü-
veget és védôkesztyût.

Távolítson el minden belsô kár-
pitburkolatot, díszlécet, vízlécet,
amelyek akadályozhatják a szél-
védôhöz való hozzáférést, illetve
az ablaktörlôket az autógyártó
utasításainak megfelelôen. A régi
üveg kivétele elôtt maszkolósza-
lag felragasztásával védje a ka-
rosszériát a sérülésektôl.

A sérült üveg eltávolításához
használhat elektromos kivágógé-
pet, kivágó drótot, vagy ki-
vágókést. Használjon védôsze-
müveget!
Üvegfogók segítségével távolítsa
el a régi szélvédôt.

A karosszérián maradt ragasztó-
maradékot 1-2 mm vastagságig
vágja vissza, hogy az új szél-
védôragasztónak egyenletes,
tiszta ragasztási felületet biztosít-
son.

A beépítendô szélvédôt helyezze
be és ellenôrizze. Ha szükséges
illessze be a távtartókat és a
szélvédô helyes pozícióját masz-
kolószalaggal jelölje.

Szélvédôüveg: Tisztítás
Sika®CleanGlass-szal. Az üveg
kerámia-bevonatát egy kevés
Sika® Aktivatorba beitatott tiszta,
foszlásmentes ruhával vékonyan,
egyszer törölje át, majd egy szá-
raz ruhával törölje le. Száradási
idô: 10 perc (23°C/50%-on). Ha
az üvegen nincs kerámia-be-
vonat, vagy takaróelem vigyen
fel Sika®Primer-206 G+P-t is.
Száradási idô: 10 perc
(23°C/50%-on).
Szélvédôkeret: A szennyeződé-
seket távolítsa el SikaCleanGlas-
sal. A ragasztási felületet egy ke-
vés Sika® Aktivatorba beitatott
tiszta, foszlásmentes ruhával vé-
konyan, egyszer törölje át.

A keret kivágási sérüléseinek ja-
vítására használja a Sika®Primer-
206 G+P-t. A korróziót el kell
távolítani, majd a felületet
Sika®Primer-206 G+P-vel lefedni.
Alkalmazása vékony fedô réteg-
ben történjen, ami történhet ec-
settel, felhordó applikátorral,
vagy Sika®Primer-206 Stix-szel.
Száradási idô: 10 perc (23°C/
50%-on).
Figyelem: A régi ragasztómaradé-
kot ne primerezze és ne fesse át!

Szúrja ki a kartus membránját és
teljesen nyissa ki. Helyezze a
kartust a kinyomópisztolyba.

A szélvédôragasztót háromszög
keresztmetszetben hordja fel az
üvegre vagy a karosszériára,
használja a ragasztóhoz adott
kinyomócsúcsot.
Az autógyártó elôírásai szerinti
vastagságban vigye fel a szél-
védôragasztót. Ha szükséges a
Sika® NozzleCut csôrkivágó fogó
segítségével vágjon a kinyomó-
csôrbôl.

Az új szélvédôt a szélvédôra-
gasztó aktuális Termék Adatlap-
jában található nyitott idôn belül
a helyére kell illeszteni. Gyako-
roljon enyhe nyomást körben az
üveg szélére a ragasztóval való
megfelelô érintkezés biztosítása
érdekében.

Szerelje vissza a belsô kárpitbur-
kolatokat, díszléceket.
Sika®Remover-208 segítségével
még megkötés elôtt távolítsa el a
felesleges szélvédôragasztót.



Termékek karosszéria javításhoz

A Sika a karosszéria javítók részére is széles termékskálát kínál.

A ragasztók és tömítôanyagok Automotíve Line szériája megoldást ad a jármûvek javításához és a tuningelemek

felrakásához.

A termékek kiváló felhordhatósági tulajdonságokkal rendelkeznek.

Általános célú szórható, átecsetelhetô
tömítôanyag. Alkalmas rugalmas tartó
tömítésre hegesztési varratoknál, lemez-
átlapolásoknál, csatlakozásoknál.
Egyszerûen felhasználható a Sika
Jetflow Gun pisztollyal. A pisztoly nem-
csak a Sikaflex®-529 felhordására alkal-
mas. A zacskós kiszerelésû szélvédôra-
gasztók is kinyomhatóak, ezért ez a
pisztoly univerzális kinyomó pisztolyként
használható.

Sikaflex®-529

Gyárszerû megjelenés szórással,
átecsetelve vagy kinyomva
Gyors kötés, 15 perc bôrösödési idô
Kiváló tapadás az alapfelületek széles
skáláján
Felszórás után azonnal átfesthetô
Alkalmas nagyfelületû alkalmazásra
is (kerékdobok, padlólemez)

A termék feldolgozásához alkalmas kinyomó-
pisztoly a 20–21. oldalon található.

Megnevezés Szín Kiszerelés Méret

Sikaflex®-529 Okker Unipack (zacskó) 300 ml

Rugalmas, gyorskötésû, átfesthetô,
karosszériatömítô anyag.
Varratok, átlapolások, csatlakozások
tömítésére.
Kiváló feldolgozhatósági tulajdonsá-
gokkal rendelkezik.

Sikaflex®-221

Megnevezés Szín Kiszerelés Méret

Sikaflex®-221 fekete Kartus 300 ml

Sikaflex®-221 szürke Kartus 300 ml

Sikaflex®-221 fehér Kartus 300 ml

Átfesthetô
Kiváló tapadás sokféle
alapfelületen
OEM minôség
Vibráció és zajcsillapító hatású
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1 komponensû poliuretán konstrukciós
ragasztó. Kiváló kezdeti szilárdság és
állékonyság. Kiválóan tapad az alap-
felületek széles skáláján, minimális
felületelôkészítés után.

Sikaflex®-252

Magas szilárdság, ellenáll és eloszlat-
ja a magas dinamikus terheléseket
Kiváló feldolgozhatóság
Átfesthetô
Nem vezetôképes

Gyorskötésû, nagyszilárdságú, kemény-
rugalmas, 2 komponensû ragasztó-
anyag. Oldószermentes, felhasználó-
barát ragasztó ponthegesztett és szege-
cselt karosszériaelemek összeépítéséhez
tükörtalp ragasztáshoz. Alkalmas
könnyûfémek ragasztásra is egyszerû
felület elôkészítéssel.

SikaFast®-5215

Megnevezés Szín Kiszerelés Méret

SikaFast®-5215 szürke Ikerkartus 50 ml

SikaFast kinyomócsôr 50ml

Megnevezés Szín Kiszerelés Méret

SikaFast®-5221 szürke Ikerkartus 250 ml

SikaFast kinyomócsôr 250ml

Kiváló tapadás mûanyag és sokféle
fém felületen
Gyors kötés
Magas szilárdság
Zajcsillapító hatású
Kitölti és kompenzálja a gyártási hi-
bákat
Egyszerû felhasználás

A termék feldolgozásához alkalmas kinyomó-
pisztoly a 20–21. oldalon található.

Megnevezés Szín Kiszerelés Méret

Sikaflex®-252 fekete Kartus 300 ml

Sikaflex®-252 fehér Kartus 300 ml

Sikaflex®-252 fekete Unipack 600 ml

Sikaflex®-252 fehér Unipack 600 ml



Megoldás
mûanyag elemek javítására

A SikaPower®-2900 2 komponensû poli-
uretán ragasztó rendszer a mûanyag-
javító ipar részére kifejlesztett ragasz-
tóanyag.
Sok kis ütközéskor a mûanyag elemek
(lökhárító, lámpaház, hûtômaszk, oldal-
védô csík) megsérül.
A SikaPower®-2900 javító rendszer
lehetôséget ad gyors, olcsó és egyszerû
elemjavításra, megtakarítva ezzel az új
elem költségét.

SikaPower®-2900

1. Ragasztók Leírás Méret

SikaPower®-2910 Rigid Általános javító ragasztó fekete 50 ml

SikaPower®-2930 Clear Általános javító ragasztó színtelen 50 ml

2. Felület elôkészítô anyagok

SikaPower®-2970 Cleaner Vízbázisú tisztító folyadék 125 ml

SikaPower®-2960 Primer Tapadás javító alapozó 200 ml

3. Kiegészítôk

SikaPower®-2991 keverôszár 50 ml

SikaPower® Gun Kinyomó pisztoly 50 ml

SikaPower®-2980 Mûanyag elválasztó filmfólia 1,5 m

SikaPower®-2988 Erôsítô szalag 1,5 m

4. Szett

Bevezetô szett Komplett 50 ml-es kiszerelésû rendszer 50 ml
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SikaGard® védôbevonatok
a jármûjavítás számára

A SikaGard®-6210 és a SikaGard®-6215 üregvédô viaszok védôbevonatot képeznek a
korrózióval szemben a nem hozzáférhetô helyeken, amilyenek például az ajtók belsô
lemezelései, a hátsó sárvédô elemek, küszöbök, oszlopok.

Termék Szín Kiszerelés Felhordás Mennyiség

SikaGard®-6210 Fehér Flakon Alvázvédő pisztollyal 1 liter

SikaGard®-6215 Fehér Aeroszol Aeroszol 500 ml

SikaGard® szórható üregvédô viaszok

A SikaGard®-6050, SikaGard®-6055 és a SikaGard®-6010 a gépjármûalváz, ajtóle-
mezelés, sárvédô, csomagtér, padlólemez védelméhez fejlesztették ki. Védi a jár-
mûszerkezet azon fôleg nem látható részeit, amelyek nem igényelnek átfestést.

Termék Szín Kiszerelés Felhordás Mennyiség

SikaGard®-6050 Fekete Flakon Alvázvédő pisztollyal 1 liter

SikaGard®-6055 Fekete Aeroszol Aeroszol 500 ml

SikaGard®-6010 Fekete Doboz Ecsettel 1 kg

SikaGard® Alvázvédô Bevonatok

Termék Szín Kiszerelés Felhordás Mennyiség

SikaGard®-6450 Fekete Flakon Alvázvédő pisztollyal 1 liter

SikaGard®-6450 Szürke Flakon Alvázvédő pisztollyal 1 liter

SikaGard®-6455 Fekete Aeroszol Aeroszol 500 ml

SikaGard®-6455 Szürke Aeroszol Aeroszol 500 ml

SikaGard®-6650 Fekete Flakon Alvázvédő pisztollyal 1 liter

SikaGard®-6650 Szürke Flakon Alvázvédő pisztollyal 1 liter

SikaGard® Kôfelverôdésgátló Bevonatok

A SikaGard®-6450 és a SikaGard®-6455
kôfelverôdésgátló bevonatok használhatóak
sérülékeny, festett karosszériaelemekhez, ami-
lyenek a küszöbök, kerékívek és köténylemezek.
A SikaGard®-6450, -6455, és -6650 átfesthetôek,
rugalmasak, kôfelverôdés és korrózióállóak. A
SikaGard®-6650 vízbázisú, alacsony illó szerves
alkotó (VOC) tartalmú, környezetbarát
kôfelverôdésgátló bevonat.



Sikasil®-Gasket

Megnevezés Szín Méret

SikaLastomer®-710 fekete 300 ml

SikaLastomer®-710 fekete 600 ml

Plasztoelasztikus butylbázisú tömítô-
anyag. Alkalmas olyan kapcsolatok víz-
álló tömítésére, amelyet késôbb oldani
kell. Kiválóan tapad gumi, acél, alumini-
um egyéb alapfelületeken.

SikaLastomer®-710

Megnevezés Szín Méret

Sikasil®-Gasket téglavörös 300 ml

Hôálló, felülettömítô gépészeti ragasz-
tóanyag. Különösen alkalmas azokon a
helyeken, ahol a lemeztömítések csak
bonyolult formában alkalmazhatóak. A
börképzôdés után összeszerelve az ele-
meket, oldható kapcsolatot hozunk létre.

1K szilikon
Légnedvességre köt
Ecetsavat tartalmaz, gombaálló
UV-álló
Olaj hatására nem szinezôdik el

Egyéb hasznos termékek



Sika®-CleanGlass
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Kiváló minôségû, foltmentesen száradó,
nem porózus felületekhez használható
alkoholbázisú üvegtisztító folyadék.
Alkalmas ujjlenyomatok, csapadék és
általános szennyezôdések eltávolítására.
A termék nem hagy szennyezôdést a
felületen, ennek köszönhetôen használa-
ta egyszerû és nincs szükség a szélvédô
újbóli fényesítésére.

Egyéb méretek: érdeklôdésre

Megnevezés Méret

Sika® Handclean tisztítókendô 72 db/doboz

Egyedi szabadalmaztatott vízmenetes
kéztisztító kendô.
Nem tartalmaz koptató részecskéket,
ápolja a bôrt.
A friss ragasztót és primert maradékta-
lanul eltávolítja.
Alkalmas olaj, zsír és egyéb beágyazó-
dott szennyezôdés eltávolítására.

Sika® Handclean

Megnevezés Kiszerelés Méret

Sika®-CleanGlass kanna 25 l

Sika®-CleanGlass flakon 500 ml



Felületek elôkészítése

Megnevezés Szín Méret

Sika® Aktivator Pad színtelen 1,1 ml

Sika® Aktivator színtelen 30 ml

Sika® Aktivator színtelen 250 ml

Sika® Aktivator színtelen 1000 ml

Sika® Aktivator

Megnevezés Szín Méret

Sika® Primer-206 Stix fekete 1,4 ml

Sika® Primer-206 G+P fekete 30 ml

Sika® Primer-206 G+P fekete 250 ml

Sika® Primer-206 G+P fekete 1000 ml

A Sika®Primer-206 G+P fekete,
légnedvesség hatására megkötô
folyadék, melyet Sika ragasztókkal
történô üvegragasztásnál a ragasztási
felületek elôkezelésére használnak.
A Sika®Primer-206 G+P alkalmas az
üveg alatti karosszériarészen karcok,
lecsiszolt részek lefedésére is az üveg-
ragasztás elött.

Sika®Primer-206 G+P

Különbözô SikaTack® és Sikaflex®

szélvédô ragasztókkal történô jármû-
üveg ragasztások és konstrukciós ra-
gasztások ragasztási felületének elô-
kezeléséhez kifejlesztett tisztítófolyadék.
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Megnevezés Szín Méret

Sika® Remover-208 színtelen 1000 ml

Oldószertartalmú sokolda-
lúan használható tisztító-
eltávolító folyadék.
Alkalmas a még nem
kikeményedett Sika tömítô
és ragasztóanyagok kímé-
letes eltávolítására nem
porózus alapfelületekrôl.
A lakkot nem károsítja.
Nem alkalmas ragasztások
elôtti felületelôkészítésre.

Sika® Remover-208

Megnevezés Szín Méret

Sika® Tooling Agent színtelen 1000 ml

Simítófolyadék mely alkal-
mas segédanyag a frissen
bedolgozott Sikaflex®

tömítô-ragasztóanyagok
felületének elsimításakor.
A Sika® Tooling Agent
nem oldja fel a tömítô és
ragasztóanyagot, és nem
hagy filmszerû bevonatot
a felületen.

Sika® Tooling Agent



Feldolgozó eszközök és berendezések

Kézipisztolyok

Elektromos kinyomó pisztoly

Powerflow Combi 310
Könnyen kezelhetô kézipisztoly.

Powerflow Combi 600
Könnyen kezelhetô kézipisztoly.

Alkalmas az 50 ml, 250 ml-es kiszerelé-
sû SikaFast®-5221, 5215 2 komponensû
ragasztóanyagok ikerkartusból történô
kinyomására, precíz feldolgozására.

ragasztóanyagok (SikaTack®, Sikaflex®)
kinyomására tervezett eszköz. 2800 N
kinyomóerô, után folyás elleni védelem.
Akkumlátor: 14,4 V. Tartozékok: Akkutöl-
tô, adapter kartus csomagolás kinyomá-
sához.

A pisztolyokhoz pótalkatrészekkel is rendelkezünk.

Kinyomható kiszerelések:

300 ml kartus, 300-400 ml zacskó (U3-U4)

Kinyomható kiszerelések:

50 ml, 250 ml ikerkartus

Kinyomható kiszerelések:

300 ml zacskó, 400 ml zacskó, 600 ml zacskó,

Adapterrel 300 ml kartus

Kinyomható kiszerelések:

300-600 ml zacskó (U3-U4-U5-U6)

Nagyteljesítményû, akkumulátoros ki-
nyomópisztoly. Kifejezetten nagy
viszkozitású 1 komponensû poliuretán

Sika elektromos
kinyomó pisztoly

SikaFast®-5000 kinyomó-
pisztolyok
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Levegôs pisztolyok

Fokozatmentesen szabályozható leve-
gôspisztoly.

Fokozatmentes szabályozású dugattyús
kinyomópisztoly professzionális feldol-
gozáshoz.

Sika® NozzleCut A Sika NozzleCut fogó speciálisan
a ragasztókinyomó csôrök V-alakban
történô kivágásához lett kifejlesztve.
Szabályos és milliméter pontos vágás
egy mozdulattal.

Kinyomható kiszerelések:

300 ml kartus, 300 ml kartus

Kinyomható kiszerelések:

300 ml kartus, 300 ml kartus,

300-400ml zacskó (U3-U4)

Airflow 310 Sherborne 310

Airflow Combi 600 Sika® Jetflow Gun 400
Fokozatmentesen szabályozható,
dugattyús levegôs kinyomópisztoly
zacskós kiszerelések kinyomásához.

Többfunkciós levegôs kinyomópisztoly
karosszéria üzemek részére. Lehetôsé-
get ad szûk helyen is munkavégzésre.
Alkalmas a Sikaflex® szélvédôragasztók
kinyomására, tömítôanyag felhordására
és gyári jellegû felszórásra is.

Kinyomható kiszerelések:

300 ml zacskó, 400 ml zacskó

Kinyomható kiszerelések:

300-600 ml zacskó (U3-U4-U5-U6)



1. Szerkezeti
merevítések:
SikaReinforcer
termékekkel

2. Szélvédô és oldal-
üveg ragasztások
Sikaflex és SikaTack
ragasztókkal

3. Belsô burkolatok
ragasztása SikaColl,
SikaTherm, SikaMelt
ragasztókkal

4. Szerkezeti ragasz-
tás SikaPower
ragasztóanyagokkal

5. Zajcsillapítás
SikaDamp és
SikaBaffle
termékekkel

Sika Automotive OEM
A Sika cég az autóipar fejlesztô partnere.

Technológiáink növelik a gyártási eljárások
minôségét, teljesítményét és

költséghatékonyságát.

1. Szélvédô és
oldalüvegragasztás
Sikaflex és
SikaTack ragasz-
tókkal.

2. Korróziógátló,
kôfelverôdésálló
bevonatok SikaGard
rendszerekkel

3. Karosszériatömíté-
sek Sikaflex termé-
kekkel

4. SikaPower mûanyag
javító rendszer

Sika a javítóiparban
A Sika Automotive Line emblémás termékek
jobb teljesítményt nyújtanak a profi fel-
használok számára. OEM elfogadott termékek,
a legmagasabb biztonsági szabványok szerint.
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Az Ön Sika képviselôje:
Jelen ismertetô anyagban közölt adatok (legjobb tudo-
másunk szerint) megfelelnek a nyomdába adás idôpont-
jában rendelkezésre állóknak. Az anyagok folyamatos
fejlesztése miatt a változtatás jogát a Sika Hungária Kft.
fenntartja. Az ismertetô anyagát szakembereink nagy
gondossággal állították össze, az elôforduló sajtó-
hibákért felelôsséget nem vállalunk. Kiadványunk
tájékoztató jellegû, kérdéses esetben kérjük forduljon
szaktanácsadóinkhoz.

Minôség és szolgáltatás
Sika - Globális hálózat, helyi jelenlét

1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 6.
Telefon: (+36 1) 371 2020
Fax: (+36 1) 371 2022
E-mail: info@hu.sika.com
www.sika.hu


