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Sika – Partner o charakterze globalnym

Sika jest spó∏kà o charakterze globalnym, dysponujàca ogólnoÊwiatowà siecià spó∏ek zale˝nych. 

Posiada wieloletnie doÊwiadczenia w produkcji materia∏ów do zastosowaƒ budowlanych 

i przemys∏owych. Sika jest zaanga˝owana w zapewnienie dba∏oÊci o jakoÊç, obs∏ug´ klienta, 

bezpieczeƒstwo oraz ochron´ Êrodowiska naturalnego. Nasze wszystkie Êwiatowej klasy 

firmowe produkty stanowià sprawdzone rozwiàzania, oparte sà na wieloletnich doÊwiadczeniach 

w dziedzinach:

Po pierwsze klient – najwy˝szy priorytet firmy Sika

Pracownicy firmy Sika sà do Paƒstwa dyspozycji ka˝dego dnia. 
Zapewniamy produkty oraz serwis na najwy˝szym poziomie. 
Naszym celem sà partnerskie relacje z klientami. Czerpiemy 
satysfakcje z zadowolenia klientów oraz mo˝liwoÊci pracy 
w zespole.
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Sika - Partner systemowy dla 
przemys∏u samochodowego

Po pierwsze klient – najwy˝szy priorytet firmy Sika

Sika jest systemowym dostawcà 
oraz partnerem stymulujàcym rozwój 
przemys∏u samochodowego.

Wykorzystujàc nasze technologie, 
dostarczamy producentom samochodów 
sprawdzone, atestowane materia∏y oraz 
gotowe rozwiàzania technologiczne. 
Uczestniczymy w ten sposób w rozwoju 
przemys∏u motoryzacyjnego na Êwiecie.

   zwi´kszonà wydajnoÊç i dochodowoÊç 
dla u˝ytkownika,

  doskona∏e w∏aÊciwoÊci u˝ytkowe,
   znakomite parametry techniczne,
   bezpieczeƒstwo zgodne 

z najsurowszymi normami,
   standard jakoÊci OEM (Pierwotnego 

Producenta Wyrobu).

W segmencie Rynek Wtórny 
Cz´Êci Samochodowych firma 
Sika oferuje produkty do wymiany 
szyb samochodowych (AGR) oraz 
powypadkowych napraw karoserii (CBR). 
Kleje, materia∏y uszczelniajàce i inne 
produkty sà wprowadzane na rynek pod 
wspólnym logo Sika AutomotiveLine®. 
Sà z powodzeniem stosowane na rynku 
wtórnym przez przemys∏ samochodowy 
od wielu lat.

Wspólnie z naszymi klientami pracujemy 
nad samochodami przysz∏oÊci. Podstawà 
pomyÊlnego wprowadzania projektów 
technologicznych sà oÊrodki badawczo-
rozwojowe zlokalizowane na wszystkich 
kontynentach.
Wiedza, którà uzyskaliÊmy jako 
wiodàcy dostawca dla przemys∏u 
samochodowego jest wykorzystywana 
w produktach, które oferujemy na 
wtórnym rynku samochodowym. 
Od poczàtku lat osiemdziesiàtych 
nieprzerwanie pracowaliÊmy nad 
rozwijaniem i oferowaniem produktów, 
które dostarczajà dodatkowà korzyÊç dla 
naszych klientów:
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Produkty do powypadkowych napraw karoserii                     10
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Pistolety do nak∏adania                                                         21

Podgrzewarki (piecyki)                                                         23



Przednia szyba jako cz´Êç systemu bezpieczeƒstwa 
samochodu

Normy bezpieczeƒstwa

Jest wiele czynników, które wp∏ywajà 
na zachowanie si´ przedniej szyby 
w przypadku kolizji. Dodatkowym 
wyzwaniem dla producentów klejów 
sta∏o si´ upowszechnienie stosowania 
poduszek powietrznych. Jedynà 
stosowanà normà, okreÊlajàcà 
wymagania techniczne dotyczàce 
wklejania przedniej szyby oraz jej 
zachowanie w czasie kolizji jest 
Amerykaƒska Federalna Norma 
Bezpieczeƒstwa Pojazdów Mechanicznych 
(FMVSS) 212/208. Europejska norma 
Euro NCAP nie uwzgl´dnia powy˝szego, 
dotyczy bezpieczeƒstwa ca∏ego pojazdu.

ZgodnoÊç z normà FMVSS 212/
208 okreÊlana jest podczas testu 
zderzeniowego. Test polega na 
zderzenia przy pr´dkoÊci 48 km/h 
pojazdu z przeszkodà sta∏à. W pojeêdzie 
umieszczone sà dwa manekiny 
umieszczone na przednich fotelach, które 
nie sà przypi´te pasami bezpieczeƒstwa. 
Pojazd wyposa˝ony jest w poduszki 
powietrzne. Po zderzeniu przednia szyba 
musi pozostaç w pojeêdzie na obwodzie 
co najmniej 75% linii ∏àczenia, gdzie 
dopuszczalna utrata przyczepnoÊci 
wynosi nie wi´cej ni˝ 50% po jednej 
stronie wzd∏u˝nej linii Êrodkowej szyby 
przedniej.

Czas Bezpiecznego Odjazdu jest to 
czas konieczny do uzyskania przez 
spoin´ poliuretanowà wytrzyma∏oÊci 
spe∏niajàcej wymagania norm FMVSS 
212/208. Sika opiera wszystkie swoje 
opublikowane Czasy Bezpiecznego 
Odjazdu na testach kolizyjnych wed∏ug 
normy FMVSS 212/208. Gdy u˝ywasz 
produkty SikaTack®, mo˝esz byç 
pewny, ˝e zosta∏y one przetestowane 
i sà zgodne z najsurowszymi normami 
bezpieczeƒstwa.

Spokój ducha
    Twoje inteligentne posuni´cie

        Osiàgi
Bez podk∏adu

Przednia szyba jest istotnà cz´Êcià systemu bezpieczeƒstwa samochodu. Jako element zapewniajàcy bezpieczeƒstwo, 

rolà szyby jest ochrona kierowcy i pasa˝erów podczas wypadku. Ponadto przednia szyba jest podporà dla poduszek 

powietrznych aktywujàcych si´ podczas wypadku. Je˝eli przednia szyba nie jest wklejona zgodnie z wymaganiami 

technologicznymi, podczas wypadku mo˝e zostaç wypchni´ta co stanowi bezpoÊrednie zagro˝enie dla kierowcy 

i pasa˝era. Stàd prawid∏owe wklejenie przedniej szyby ma bezpoÊredni wp∏yw na bezpieczeƒstwo. Dotyczy to równie˝ 

szyb bocznych i tylnych.
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Bezpodk∏adowy system firmy 
Sika

Przez ostatnich 20 lat firma Sika 
zdobywa∏a wiedze i doÊwiadczenia 
w dziedzine wymiany szyb 
samochodowych na rynkach ca∏ego 
Êwiata. Dobrze rozumiemy znaczenie 
bezpieczeƒstwa, dlatego dostarczamy 
systemy przyjazne dla u˝ytkownika 
i spe∏niajàce wymagania rozwijajàcego 
si´ w bardzo szybkim tempie rynku. 
Istotnym zagadnieniem przy tworzeniu 
bezpiecznego systemu AGR jest 
zmniejszenie ewentualnych przyczyn 
b∏´dów przy równoczesnej oszcz´dnoÊci 
czasu i pieni´dzy ze strony u˝ytkownika. 
Tak wi´c firma Sika opracowa∏a 
bezpodk∏adowy system do wklejania szyb 
samochodowych. 

Systemy do wklejania szyb 
samochodowych oparte na czarnych 
podk∏adach by∏y stosowane od dawna. 
Wymaga∏y wielu skomplikowanych 
operacji zwiàzanych z przygotowaniem 
powierzchni:

   nak∏adanie Êrodka czyszczàcego/ 
aktywatora,

   nak∏adanie czarnego podk∏adu na 
szyb´

   nak∏adanie podk∏adu na podszybie 
samochodu – karoseri´.

Na ka˝dym etapie przygotowywania 
powierzchni monta˝ysta musia∏ 
post´powaç dok∏adnie wed∏ug instrukcji 
dotyczàcej stosowanego produktu. 

Ka˝dy dodatkowy etap wyd∏u˝a∏ czas 
naprawy, zwi´ksza∏ ryzyko pope∏nienia 
b∏´du a tak˝e zwi´ksza∏ koszty robocizny 
i materia∏ów. 

Bezpodk∏adowy system wklejania 
szyb samochodowych opracowany 
i wprowadzony przez firm´ Sika do 
masowej produkcji w przemyÊle 
samochodowym sta∏ si´ prze∏omem w 
technologii monta˝u samochodów. Takie 
samo rozwiàzanie zosta∏o wprowadzone 
na rynek wtórny motoryzacji. Od tego 
momentu kleje mogà byç nak∏adane 
bezpoÊrednio na pokrytà ceramikà szyb´. 
Jedynym wst´pnym przygotowaniem 
pod∏o˝a jest na∏o˝enie Êrodka czyszczàco-
aktywujàcego Sika® Aktivator. Produkt 
ten jest wytwarzany wed∏ug specjalnej 
receptury, stosowany jest do wklejania 
szyb z nadrukiem ceramicznym, 
aktywowania powierzchni starego kleju 
poliuretanowego a tak˝e do nowych 
pow∏ok lakierniczych, szyb z uszczelkami 
z tworzywa sztucznego oraz z na∏o˝onà 
fabrycznie warstwà poliuretanu.

Oprócz swoich zalet technicznych, 
bezpodk∏adowe systemy firmy Sika, 
zapewniajà tak˝e korzyÊci praktyczne dla 
rynku napraw szyb samochodowych, na 
przyk∏ad:

   mniejsze wymagania dotyczàce 
szkolenia za∏ogi,

   krótszy czas naprawy (brak 
koniecznoÊci oczekiwania na 
wyschni´cie podk∏adu) – wi´ksza 
wydajnoÊç. Spokój ducha

    Twoje inteligentne posuni´cie
   mniejsza mo˝liwoÊç pope∏nienia 

b∏´dów podczas nak∏adania,
   oszcz´dnoÊci przy zakupie materia∏ów 

i ich przechowywaniu.



SikaTac®-Drive jest idealnym produktem 
dla klientów, którzy cenià produkt o ideal-
nych w∏aÊciwoÊciach nak∏adania i prosty 
w u˝yciu. SikaTack®-Drive posiada Czas 
Bezpiecznego Odjazdu równy 4 godziny.

SikaTack®-Drive 

  Prawdziwy system bezpodk∏adowy. 
Oszcz´dza czas, zwi´ksza efekty-
wnoÊç, oszcz´dza koszt.

  System nak∏adania na zimno.
  Zapobiega korozji elektrochemicznej. 

Mo˝na go stosowaç do karoserii 
aluminiowych.

  Nie przewodzi pràdu. Mo˝e byç 
stosowany przy wbudowanych 
antenach.

  Doskona∏e w∏aÊciwoÊci nak∏adania. 
¸atwa aplikacja, doskonala stabilnoÊç.

Nazwa                           Opis produktu/   Opakowanie
produktu                         przeznaczenie

SikaTack®-Drive              Kartusz                    310 ml

SikaTack®-Drive              Folia                         400 ml

SikaTack®-Drive              Folia                         600 ml

Produkty do wymiany szyb samochodowych

Czy chcesz, aby Czas Bezpiecznego 
Odjazdu by∏ krótszy? Czy chcesz mieç 
mniej pracy podczas przygotowania 
powierzchni?
Sika Tack®-Move to Twój w∏aÊciwy wybór. 
Stosujàc ten produkt mo˝esz dokonaç 
wymiany szyby samochodowej w szybki, 
niezawodny, prosty, solidny, bezpieczny 
i oszcz´dny sposób. Czas Bezpiecznego 
Odjazdu wynosi zaledwie 60 minut 
– gdziekolwiek, w jakiejkolwiek porze roku!

SikaTack®-MOVE 

  Prawdziwy system bezpodk∏adowy. 
Oszcz´dza czas, zwi´ksza 
efektywnoÊç, oszcz´dza koszt.

  System nak∏adania na goràco.
  Uniwersalny. Mo˝e byç stosowany 

w ka˝dych warunkach pogodowych, 
o ka˝dej porze roku, w warsztacie lub 
u klienta.

  Zapobiega korozji elektrochemicznej. 
Mo˝na go stosowaç do karoserii 
aluminiowych.

  Nie przewodzi pràdu. Mo˝e byç sto-
sowany przy wbudowanych antenach.

  Doskona∏e w∏aÊciwoÊci nak∏adania. 
¸atwa aplikacja, doskonala stabilnoÊç.

Nazwa                           Opis produktu/   Opakowanie
produktu                         przeznaczenie

SikaTack®-MOVE             Kartusz                    300 ml

SikaTack®-MOVE             Folia                         360 ml

Ponad 20 lat doÊwiadczenia na rynkach wymiany szyb samochodowych zapewni∏o firmie Sika mocnà pozycje na 

Êwiatowym rynku. InnowacyjnoÊç, bezpieczeƒstwo, niezawodnoÊç i prostota u˝ycia uczyni∏y system Sika wiodàcym 

wyborem dla profesjonalistów z dziedziny wymiany szyb samochodowych. Wszystkie systemy oferowane na rynek 

AGR sà zgodne z normami bezpieczeƒstwa (FMVSS 212/208) a w wielu punktach przekraczajà te normy. Niezawodny, 

oszcz´dny pod wzgl´dem kosztów, nie wymagajàcy przygotowania powierzchni system firmy Sika zosta∏ sprawdzony 

poprzez miliony pomyÊlnych operacji wymiany szyb samochodowych dokonanych na ca∏ym Êwiecie. 



Obecnie stosujàc produkty SikaTack® mo˝esz dokonaç 
wymiany szyb we wszystkich markach i modelach 
samochodów zgodnie z wymaganiami OEM (PIERWOTNEGO 
PRODUCENTA WYROBU). Kleje z tej grupy sà bardzo szybkim, 
bezpiecznym, wytrzyma∏ym, ∏atwym w u˝yciu, niezawodnym, 
i efektywnym pod wzgl´dem kosztów rozwiàzaniem 
do wklejania szyb. Charakteryzujà si´ krótkim Czasem 
Bezpiecznego Odjazdu. Kiedykolwiek, gdziekolwiek, o ka˝dej 
porze!

Twoje 
najlepsze
ROZWIÑZANIE!



Sikaflex®-256 jest ∏atwym do 
nak∏adania, nie wymagajàcym podk∏adu, 
zapewniajàcym wysokà jakoÊç wklejenia 
klejem przeznaczonym na rynek CBR.
Czas Bezpiecznego Odjazdu (SDAT): 8 h

Sikaflex®-256

  Prawdziwy system bezpodk∏adowy. 
Oszcz´dza czas, zwi´ksza 
efektywnoÊç, oszcz´dza koszt.

  System nak∏adania na zimno.
  Zapobiega korozji elektrochemicznej. 

Mo˝na go stosowaç do karoserii 
aluminiowych.

  Nie przewodzi pràdu. Mo˝e byç 
stosowany przy wbudowanych 
antenach.

  Doskona∏e w∏aÊciwoÊci nak∏adania. 
¸atwa aplikacja, doskonala stabilnoÊç.

  Przeznaczony na rynek CBR.

Nazwa                           Opis produktu/   Opakowanie
produktu                         przeznaczenie

Sikaflex®-256                  Kartusz                    300 ml

Sikaflex®-256                  Folia                         360 ml

SikaTack®-HighModul jest przeznaczony 
do pojazdów „klas wy˝szych” zgodnie 
z wymaganiami producenta pojazdu.
SikaTack®-HighModul jest klejem 
wysokomodu∏owym. 
Czas Bezpiecznego Odjazdu (SDAT): 4 h

SikaTack®-HighModul

  Prawdziwy system bezpodk∏adowy. 
Oszcz´dza czas, zwi´ksza 
efektywnoÊç, oszcz´dza koszt.

  System nak∏adania na zimno.
  Zapobiega korozji elektrochemicznej. 

Mo˝na go stosowaç do karoserii 
aluminiowych.

  Nie przewodzi pràdu. Mo˝e byç 
stosowany przy wbudowanych 
antenach.

  Doskona∏e w∏aÊciwoÊci nak∏adania. 
¸atwa aplikacja, doskonala stabilnoÊç.

  Klej o du˝ym module spr´˝ystoÊci.

Nazwa                           Opis produktu/   Opakowanie
produktu                         przeznaczenie

SikaTack®-HighModul     Kartusz                    300 ml

SikaTack®-HighModul     Folia                         360 ml



Wa˝nà cz´Êcià tworzenia systemu wymiany szyb 
samochodowych jest zapewnienie najlepszych 
w∏aÊciwoÊci nak∏adania oraz redukcja przyczyn 
powstawania b∏´dów. Sika usilnie pracuje nad rozwojem 
produktów, które dajà naszym klientom poczucie 
bezpieczeƒstwa. Stosujàc najwy˝sze normy pracujemy 
nad uproszczeniem procedur monta˝u szyb i skróceniem 
czasu jego wykonania. Nasz bezpodk∏adowy system 
wymiany szyb samochodowych o doskona∏ych 
w∏aÊciwoÊciach nak∏adania stanowi przyk∏ad, w jaki 
sposób chcemy pomoc, aby dzieƒ roboczy przebiega∏ bez 
trosk i niepokoju. Najwy˝szy priorytet firmy Sika to „Po 
pierwsze klient”.

Sika 
bez 
ryzyka



Produkty do powypadkowych napraw karoserii

Uszczelniacz poliuretanowo-hybrydowy 
ogólnego stosowania – do odtwarzania 
uszczelnieƒ zgodnie z OEM – jak z fabryki.

  Odporny na dzia∏anie 
promieniowania UV

  Odporny na starzenie
  Szlifowalny
  Nadajàcy si´ do szerokiej gamy 

materia∏ów pod∏o˝a
  Prosty i ∏atwy w u˝yciu

Sikaflex®-529

Sikaflex® - 521 UV jest uszczelniaczem 
poliuretanowo-hybrydowym 
o przed∏u˝onym dzia∏aniu idealnym do 
wykonywania elastycznych uszczelnieƒ 
pomi´dzy szerokim zakresem materia∏ów 
pod∏o˝a, takich jak metale, tworzywa 
sztuczne, materia∏y syntetyczne, lakiery, itd. 

Sikaflex®-521 UV

  Ró˝ne mo˝liwoÊci nak∏adania: 
p´dzel, pistolet pneumatyczny.

  Szybkie schni´cie (powierzchniowo 
wysycha w ciàgu 15 minut). 
Mo˝liwoÊç malowania „mokre na 
mokre”.

  Wià˝e si´ z szerokim zakresem 
materia∏ów pod∏o˝a nie wymagajàc 
podk∏adu.

  Mo˝e byç zamalowany natychmiast 
i niepoêniej ni˝ 72 godzin po 
na∏o˝eniu. Przyjazny dla u˝ytkownika, 
∏atwy w u˝yciu.

Nazwa                           Opis produktu/   Opakowanie
produktu                         przeznaczenie

Sika® Jet-flow Gun     Pistolet do               1 sztuka
                                      aplikacji opak. 
                                      400 ml folia

Sika® Jet-flow Gun       Pistolet do               1 sztuka
                                      aplikacji opak.
                                      310 ml folia

Sikaflex®-529                Folia                           300 ml

Nazwa                           Opis produktu/   Opakowanie
produktu                         przeznaczenie

Sikaflex®-521 UV            Uszczelniacz            310 ml

 

Nie jest zalecany do stosowania 
z materia∏ami nara˝onymi na p´kanie 
wskutek napr´˝eƒ np. pleksiglas.
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Sikaflex®-227 jest szybkoutwardzajàcym 
uszczelniaczem poliuretanowym 
do karoserii samochodowych 
przeznaczonym do elastycznego 
uszczelniania spoin ∏àczenia karoserii, 
widocznych miejsc styku, itd.

Sikaflex®-227

Sikaflex®-260 – mocny klej! Jest to 
idealny produkt do klejenia spoilerów, 
emblematów, listew dekoracyjnych oraz 
innych elementów z tworzywa sztucznego 
zarówno we wn´trzu jak i na zewn´trz 
pojazdu.

Sikaflex®-260

Nazwa                           Opis produktu/   Opakowanie
produktu                         przeznaczenie

Sikaflex®-227, czarny     Folia                         300 ml

Sikaflex®-227, bia∏y      Folia                         300 ml

Sikaflex®-227, szary     Folia                         300 ml

Sikaflex®-227, czarny   Folia                         310 ml

Sikaflex®-227, bia∏y     Folia                         310 ml

Sikaflex®-227, szary     Folia                         310 ml

Nazwa                           Opis produktu/   Opakowanie
produktu                         przeznaczenie

Sikaflex®-260              Kartusz                        310 ml

  Wykazuje doskona∏à wst´pnà 
przyczepnoÊç

  Doskona∏e w∏aÊciwoÊci nak∏adania
  Wytrzymuje du˝e obcià˝enia 

dynamiczne
  Odporny na starzenie
  Klej odpowiada poziomowi jakoÊci 

OEM

Sikaflex®-227 mo˝e byç malowany, 
nie zawiera równie˝ silikonu. Posiada 
doskona∏e w∏aÊciwoÊci nak∏adania, które 
sprawiajà, ˝e jest ono idealne tak˝e do 
zastosowaƒ ogólnych.

  Mo˝na go malowaç
  Bardzo ∏atwy w u˝yciu
  Doskona∏e w∏aÊciwoÊci przylepne 

do szerokiego zakresu materia∏ów 
pod∏o˝a

  Odporny na starzenie
  Klej odpowiada poziomowi jakoÊci 

OEM



Sikaflex®-552 jest poliuretanowo-
hybrydowym klejem konstrukcyjnym.
Sikaflex®-552 posiada du˝à wst´pnà 
si∏´ klejenia oraz dobrà stabilnoÊç. Klej 
ten umo˝liwia ∏àczenie materia∏ów takich 
jak aluminium i GRP (tworzywo sztuczne 
wzmocnione szk∏em) bez jakiejkolwiek 
wst´pnej obróbki.

Sikaflex®-552

  Sprawdzony system bezpodk∏adowy 
– oszcz´dza czas, zwi´ksza 
wydajnoÊç, oszcz´dza koszt

  Du˝a moc klejenia – wytrzymujàca 
du˝e napr´˝enia dynamiczne

  Stabilny podczas nak∏adania.
  Odporny na dzia∏anie 

promieniowania UV
  Mo˝na go malowaç farbami 

i lakierami
  O du˝ym oporze elektrycznym
  Nie zawiera silikonu
  Nie zawiera PCW

Produkty do powypadkowych napraw karoserii

SikaFast®-5211 jest szybkoschnàcym, 
lekko elastycznym, dwusk∏adnikowym 
systemem klejàcym. Jest przyjazny 
dla u˝ytkownika, nie zawiera 
rozpuszczalników, zast´puje spawanie,  
stosowany do ∏àczenia cz´Êci 
wykonanych z ró˝niàcych si´ materia∏ów 
i metali. 

SikaFast®-5211

Nazwa                           Opis produktu/   Opakowanie
produktu                         przeznaczenie

SikaFast®-5211               Kartusz                    250 ml

  Doskonale spaja ró˝ne materia∏y: 
metale, tworzywa sztuczne, 
materia∏y syntetyczne

  Krótki czas schni´cia
  Mocno klei
  Wype∏nia i kompensuje tolerancje 

produkcyjne
  T∏umi ha∏as i drgania
  Jest ∏atwy w u˝yciu



12 | 13

SikaPower®-2900 jest systemem 
przeznaczonym do naprawy elementów 
wykonanych z tworzywa sztucznego. 
Umo˝liwia dokonanie szybkich i ∏atwych 
napraw w przypadku wi´kszoÊci prac, 
które dotyczà elementów z tworzyw 
sztucznych. Wi´kszoÊç niewielkich kolizji 
powoduje zwykle uszkodzenie zderzaków, 
Êwiate∏, przednich kratek, migaczy lub 
bocznych listew zabezpieczajàcych, 
SikaPower®-2900 stanowi Twój 
perfekcyjny system do naprawy tego 
rodzaju uszkodzeƒ.

SikaPower®-2900

Nazwa                                                      Opis produktu/                                                                   Opakowanie
produktu                                                    przeznaczenie

SikaPower®-2910 Rigid                        Klej w kolorze czarnym do napraw uniwersalnych i spajania      178 ml

SikaPower®-2930 Clear                          Klej w kolorze czarnym do napraw uniwersalnych i spajania       178 ml

SikaPower®-2910 Rigid                          Klej w kolorze czarnym do napraw uniwersalnych i spajania         50 ml

SikaPower®-2930 Clear                   Klej w kolorze czarnym do napraw uniwersalnych i spajania         50 ml

2. Przygotowanie wst´pne                         

SikaPower®-2970 Cleaner                Ârodek czyszczàcy w postaci emulsji                                         125 ml

SikaPower®-2960 Primer                      Aktywator adhezji                                                                       200 ml

3. Urzàdzenia pomocnicze                         

SikaPower®-2991                                     Koƒcówki mieszad∏a                                                                     50 ml

SikaPower®-2992                                    Koƒcówki mieszad∏a                                                                   178 ml

SikaPower® Gun                                      Pistolet do nak∏adania                                                                   50 ml

SikaPower® Gun                                      Pistolet do nak∏adania                                                                 178 ml

SikaPower®-2980                                    B∏ona z tworzywa sztucznego                                                      1,5 m

SikaPower®-2988                                     Siatka wzmacniajàca                                                                   1,5 m

4. Zestaw startowy                                    

Zestaw startowy                            Kompletny system obj´toÊci 50 ml                                               50 ml 

Zestaw startowy                                      Kompletny system obj´toÊci 178 ml                                           178 ml



SikaGard® – System pow∏ok ochronnych 
dla pojazdów

SikaGard®-551 jest 
stosowany jako Êrodek 
zapobiegajàcy korozji 
podwozia samochodu. 
Po wyschni´ciu zapewnia 
mocnà, trwa∏à warstw´ 
chroniàcà podwozie przed 
korozjà. ¸atwe nak∏adanie za 
pomocà pistoletu lub p´dzla.

antykorozyjnà. ¸atwe nak∏adanie za 
pomocà pistoletu lub p´dzla. 

  Doskona∏e w∏asnoÊci t∏umienia 
ha∏asu

  ¸atwoÊç nak∏adania
  Dobra ochrona przed korozjà
  Trwa∏oÊç
  Krótki czas schni´cia

SikaGard®-551

SikaGard®-551 jest 
tiksotropowym Êrodkiem 
zapobiegajàcym korozji 
podwozi, nadwozi oraz 
profili zamkni´tych. 
Wyprodukowanym na bazie 
wosku, rozpuszczalników 
i specjalnie zaprojektowanym 
inhibitorom korozji. Po 
wyschni´ciu zapewnia 
doskona∏à ochron´ 

SikaGard®-551 WAX (Wosk)

  Mo˝na go pokryç lakierami 
wszystkich systemów farbowych

  Oferuje zarówno ochron´ przed 
uszkodzeniami mechanicznymi jak 
i ochron´ przed korozjà

  Jest ∏atwy do nak∏adania
  Stanowi dobrà ochron´ przed 

uszkodzeniami mechanicznymi 
powodowanymi przez kiamienie 
i ˝wir

SikaGard®-552 jest 
pow∏okà sporzàdzonà na 
bazie kauczuku chroniàcà 
podwozie oraz elementy 
nadwozia przed uderzeniami 
od∏amków kamieni i korozjà. 
Materia∏ wysycha tworzàc 
wytrzyma∏à warstw´, którà 
mo˝na pokryç wszelkiego 
typu konwencjonalnymi 
lakierami. ¸atwe nak∏adanie 
za pomocà pistoletu. 
Dost´pna w kolorach 
czarnym, bia∏ym i szarym.

SikaGard®-552

  Doskona∏e w∏asnoÊci t∏umienia 
ha∏asu

  ¸atwoÊç nak∏adania
  Dobra ochrona przed korozjà
  Trwa∏oÊç
  Krótki czas schni´cia
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SikaGard®-661 jest 
nak∏adanym p´dzlem 
uszczelniaczem do 
pokrywania spoin, 
szczególnie przydatny 
do zabezpieczania po 
spawaniu, nitowaniu, 
itd.

SikaGard®-661
  ¸atwe i czyste nak∏adanie
  Szybkie wysychanie
  Mo˝liwoÊç malowania wszystkimi 

rodzajami lakierów
  Wykazuje odpornoÊç na dzia∏anie 

wody i oleju
  Doskona∏a przyczepnoÊç do ró˝nych 

materia∏ów
  Spe∏niajàcy wymagania jakoÊci OEM

  Preparat o wysokich w∏aÊciwoÊciach 
penetrujàcych

  ¸atwoÊç nak∏adania
  O dobrym przenikaniu kapilarnym
  O du˝ej odpornoÊci na dzia∏anie 

podwy˝szonej temperatury
  Hydrofobowy (niezwil˝alny)

SikaGard®-554 jest 
bezbarwnym roztworem 
wosku sporzàdzonym wed∏ug 
specjalnej receptury jako 
uniwersalny i ogólny preparat 
chroniàcy przed korozjà profilie 
zamkni´te oraz inne cz´Êci 
nadwozia. ¸atwe nak∏adanie 
za pomocà pistoletu lub p´dzla.

SikaGard®-554

Nazwa                                                                                Opis produktu/                                         Opakowanie
produktu                                                                              przeznaczenie

SikaGard®-551                                                                   Pow∏oka ochronna                                       Puszka 1 l 

SikaGard®-551 WAX                                                          Pow∏oka ochronna                                  Spray 500 ml 
                                                                                                                                                              Puszka 1 l
                                                                                                                                                         Hobbock 10 l 

SikaGard®-552, czarny                                                      Pow∏oka ochronna                                  Spray 500 ml
                                                                                                                                                              Puszka 1 l
                                                                                                                                                           Hobbock 5 l
                                                                                                                                                         Hobbock 10 l 

SikaGard®-552, bia∏y                                                        Pow∏oka ochronna                                  Spray 500 ml
                                                                                                                                                              Puszka 1 l
                                                                                                                                                           Hobbock 5 l
                                                                                                                                                         Hobbock 10 l 

SikaGard®-552, szary                                                        Pow∏oka ochronna                                  Spray 500 ml
                                                                                                                                                              Puszka 1 l
                                                                                                                                                           Hobbock 5 l
                                                                                                                                                         Hobbock 10 l 

SikaGard®-554                                                                   Pow∏oka ochronna                                  Spray 500 ml 
                                                                                                                                                              Puszka 1 l
                                                                                                                                                           Hobbock 5 l
                                                                                                                                                         Hobbock 10 l 

SikaGard®-661                                                                   Pow∏oka ochronna                                       Puszka 1 l 



Sika AutomotiveLine® Surfacers

Sika AutomotiveLine® Standard Surfacer jest wszechstronnym Êrodkiem do napraw 
g∏´bokich rys, wg∏´bieƒ, itd. na metalowych cz´Êciach karoserii samochodu. Produkt 
mo˝e byç stosowany nie tylko na powierzchniach metalowych, ale tak˝e na drewnie 
i laminacie.

Standard Surfacer

Sika AutomotiveLine® Glassfiber Surfacer posiada dodatki w∏ókna szklanego, 
co sprawia, ˝e jest to idealny produkt do wzmocnienia s∏abych cz´Êci i wype∏niania 
niewielkich dziur w karoserii samochodu. Sika AutomotiveLine® Glassfiber Surfacer 
mo˝e byç stosowany na powierzchniach metali oraz na drewnie i laminacie.

Glassfiber Surfacer

Sika AutomotiveLine® Aluminium Surfacer zosta∏ zaprojektowany do napraw 
g∏´bokich rys i wg∏´bieƒ na aluminiowych elementach karoserii samochodowej. 
Produkt mo˝e byç równie˝ stosowany na laminatach poliestrowych. 

Aluminium Surfacer
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Nazwa                                                Opis produktu/ 
produktu                                              przeznaczenie

Sika AutomotiveLine® 
Standard Surfacer                            Ma∏a tubka

Sika AutomotiveLine® 
Standard Surfacer                            Puszka

Sika AutomotiveLine® 
Glassfiber Surfacer                           Ma∏a tubka

Sika AutomotiveLine® 
Glassfiber Surfacer                           Puszka

Sika AutomotiveLine® 
Aluminium Surfacer                          Ma∏a tubka

Sika AutomotiveLine® 
Aluminium Surfacer                          Puszka

Sika AutomotiveLine® 
Smooth Surfacer                               Ma∏a tubka

Sika AutomotiveLine® 
Smooth Surfacer                               Puszka

Sika AutomotiveLine® Smooth Surfacer jest wyg∏adzajàcym Êrodkiem do naprawy 
niewielkich zadrapaƒ i wg∏´bieƒ na powierzchni karoserii samochodu. Produkt mo˝e byç 
stosowany jako Êrodek nak∏adany na Sika AutomotiveLine® Standard Surfacer. Sika 
AutomotiveLine® Smooth Surfacer mo˝e byç u˝ywany do powierzchni na pod∏o˝u 
metalu, poliestru i drewna.

Smooth Surfacer



Przygotowanie powierzchni i akcesoria

Nazwa                           Opis produktu/   Opakowanie
produktu                         przeznaczenie

Sika® Aktivator      Butelka                         30 ml

Sika® Aktivator      Butelka                      250 ml

Sika® Aktivator      Butelka                     1000 ml

Jeden materia∏ do 
przygotowania 
powierzchni to wszystko, 
czego potrzebujesz! 
Sika® Aktivator jest 
jednosk∏adnikowym, 
szybkoschnàcym 
bezbarwnym p∏ynem, 
który przygotowuje 
pod∏o˝e do aplikacji klejów 
i uszczelniaczy z grupy 
SikaTack® Sikaflex®. 

Sika® Aktivator

Nazwa                            Opis produktu/  Opakowanie
produktu                          przeznaczenie

Sika® Primer-206 G+P      Butelka                  30 ml

Sika® Primer-206 G+P      Butelka                250 ml

Sika® Primer-206 G+P      Butelka              1000 ml

Sika® Primer-206 G&P 
przeznaczony jest do 
przygotowania pod∏o˝a 
do aplikacji klejów 
i uszczelniaczy z grupy 
SikaTack® Sikaflex®. 
Stosowany w celu 
polepszenia adhezji do 
szk∏a, tworzyw sztucznych, 
aluminium, stali, poliuretanu 
i lakierów.

Sika® Primer-206 G&P
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Nazwa                           Opis produktu/   Opakowanie
produktu                         przeznaczenie

Sika® Remover-208      Butelka                       250 ml

Sika® Remover-208      Butelka                     1000 ml

Sika® Remover-208      Butelka                     5000 ml

Sika® Remover 208 jest 
bezbarwnym preparatem 
s∏u˝àcym do czyszczenia 
narz´dzi oraz powierzchni 
zanieczyszczonych 
niewyschni´tym materia∏em 
poliuretanowym. 
Sika® Remover 208 
nie jest preparatem 
przeznaczonym do 
przygotowania powierzchni 
klejonej lub uszczelnianej 
materia∏ami SikaTack® 
i Sikaflex®.

Sika® Remover-208

Nazwa                     Opis produktu/        Opakowanie
produktu                   przeznaczenie

Sika® Handclean     Serwetki czyszczàce    Wiaderko

Sika® Handclean jest 
unikalnym, opatentowanym 
systemem czyszczàcym. 
Jest przebadanym 
dermatologicznie 
Êrodkiem do czyszczenia 
ràk z pozosta∏oÊci 
nieutwardzonego 
poliuretanu. Nie powoduje 
zadrapaƒ i podra˝nieƒ. 
Sika® Handclean znajduje 
zastosowanie jako 
Êrodek do czyszczenia 
elementów wn´trza pojazdu 
zabrudzonego podczas 
monta˝u szyby. Usuwa 
t∏uszcze, brud i inne 
zanieczyszczenia.

Sika® Handclean



Nazwa                  Opis produktu/           Opakowanie
produktu                przeznaczenie

Sikamask® 19      TaÊma maskujàca     19mmx50m

Sikamask® 25      TaÊma maskujàca     25mmx 50m

Sikamask® 38      TaÊma maskujàca     38mmx50m

Sikamask® 50      TaÊma maskujàca     50mmx50m

Sikamask® jest taÊmà maskujàcà u˝ywanà do lakierów na bazie wodnej i 
rozpuszczalnikowej

Sikamask® 19 TaÊma maskujàca 19 mm x 50 metrów
Sikamask® 25 TaÊma maskujàca 25 mm x 50 metrów
Sikamask® 38 TaÊma maskujàca 38 mm x 50 metrów
Sikamask® 50 TaÊma maskujàca 50 mm x 50 metrów

TaÊmy maskujàce Sikamask®

Nazwa     Opis produktu/                        Opakowanie
produktu   przeznaczenie

Sikaroll®  Piankowa taÊma maskujàca   11 mm x 5 m

Sikaroll® jest taÊmà maskujàcà wykonanà z pianki przeznaczonà do stosowania przy 
malowaniu pojazdów. Uszczelnia wn´trze pojazdu (na przyk∏ad uszczelki drzwi) w taki 
sposób, aby lakier nie zanieczyÊci∏ wn´trza pojazdu.

Sikaroll®
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Nazwa                           Opis produktu/   Opakowanie
produktu                         przeznaczenie

Sika® Application Gun Set         Zestaw                    1

Torba transportowa                                                  1

Uchwyt opakowania                                                 1

Akumulator 12 V /1.4 Ah                                           1

¸adowarka akumulatorowa                                       1

Sika® Application Gun wykonany przez Milwaukee®

Sika® Application Gun jest przeznaczony dla profesjonalnych monterów szyb 
samochodowych pracujàcych ze spoiwami SikaTack® i Sikaflex® (o wysokiej lepkoÊci). 
Sika® Application Gun jest wyposa˝ony w mechanizm bezpieczeƒstwa, który wy∏àcza 
silnik, je˝eli si∏a wyt∏aczania spoiwa przekracza 2800N. Funkcja automatycznej zmiany 
kierunku przep∏ywu zapobiega wyciekowi materia∏u poprawiajàc komfort pracy. 
Pistolet jest dostarczany wraz z silnym akumulatorem. Jednokrotne do∏adowanie 
wystarcza na wyciÊni´cie ponad 40 wk∏adów z klejem (310 ml).

Pistolet zasilany akumulatorem

Narz´dzia i akcesoria

W sk∏ad zestawu wchodzà:
  Pistolet do nak∏adania
  Akumulator, 12V / 1.4 Ah
  ¸adowarka akumulatora
  1 rura na opakowania standardowe 

360/400 ml lub 400/600 ml
  Specjalny t∏ok do nak∏adania 

z opakowania standardowego i wk∏adu 
400/600 ml

  Jeden pr´t popychajàcy (360/400 ml 
lub 400/600 ml)

Akcesoria dodatkowe:
  Torba transportowa
  Uchwyt opakowania typu kartusz
  Bateria 14,4V / 1,4 Ah
  Samochodowa ∏adowarka 

do akumulatora



Narz´dzia i akcesoria

Pistolety do nak∏adania

¸atwy w u˝yciu pistolet do r´cznej 
aplikacji produktów SikaTack® 
i Sikaflex®. Stosowany do opakowaƒ 
typu kartusz 300/310 ml i opakowaƒ 
400 ml typu folia. Dost´pny tak˝e 
w wersji pneumatycznej.

Sika® BHP 400 – Pistolet 
r´czny

Sika® BHP 600  – Pistolet 
r´czny

¸atwy w u˝yciu pistolet do r´cznej 
aplikacji produktów SikaTack® 
i Sikaflex®. Stosowany do opakowaƒ 
foliowych 400 ml i 600 ml. Dost´pny 
tak˝e w wersji pneumatycznej.

Sika® KHP 1 – Pistolet r´czny Sika® KLP  – Pistolet 
pneumatyczny

Pneumatyczny pistolet do aplikacji 
produktów SikaTack® i Sikaflex®. 
Posiada bezstopniowà regulacj´. 
Stosowany do opakowaƒ 
typu kartusz 300/310 ml.

Nazwa                     Opis produktu/        Opakowanie
produktu                   przeznaczenie

Sika® BHP 400        Pistolet r´czny                         1

Sika® BHP 600        Pistolet r´czny                         1

Sika® KHP 1            Pistolet r´czny                         1

Sika® KLP                Pistolet pneumatyczny             1

¸atwy w u˝yciu pistolet do r´cznej 
aplikacji produktów SikaTack® 
i Sikaflex®. Stosowany do opakowaƒ 
typu kartusz 300/310 ml. Pistolet 
charakteryzuje si´ solidnà konstrukcjà 
i dogodnym prze∏o˝eniem u∏atwiajàcym 
aplikacje poliuretanu.
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Podgrzewacze do kartuszy 
i opakowaƒ typu folia

Podgrzewacz SikaTack®-Oven jest przeznaczony do wst´pnego podgrzania kleju. 
JednoczeÊnie mo˝e podgrzaç dwa standardowe opakowania Sika® o pojemnoÊci 
300/310 i 400 ml. Ogrzewa spoiwa do temperatury 80°C w czasie 1 h. Termostat 
utrzymuje sta∏à temperature. Podgrzewacz  SikaTack®-Oven posiada równie˝ dodatkowy 
wi´kszy otwór umo˝liwiajàcy utrzymanie temperatury roboczej 80°C kleju w tulei 
pistoletu w celu natychmiastowego u˝ycia. 

Podgrzewacz SikaTack®-Oven (3-otworowy)

Podgrzewacz 
SikaTack®-Oven 220V

Solidnej konstrukcji podgrzewacz do 
równoczesnego ogrzewania dwóch 
klejów Sika®. Piec jest dostosowany do 
wk∏adów 300/310/360 i 400 ml.

Podgrzewacz 
SikaTack®-Oven 12V

Solidnej konstrukcji podgrzewacz do 
równoczesnego ogrzewania dwóch 
klejów Sika®. Piec jest dostosowany 
do wk∏adów 300/310/360 i 400 ml.
Zasilany z akumulatora 
samochodowego 12V.Nazwa                           Opis produktu/   Opakowanie

produktu                         przeznaczenie

SikaTack®-Oven (3-otworowy)         220 Volt            1

SikaTack®-Oven                               220 Volt            1

SikaTack®-Oven                               12 Volt              1



Sika jest obecna w 64 krajach Êwiata, zatrudnia 
ponad 8500 pracowników.

Switzerland
Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
Postfach
CH-8048 Zürich
Telephone: +41 44 436 40 40
Fax:           +41 44 436 45 30
E-Mail:       industry@ch.sika.com
Internet:     www.sika.ch

Poland
Industry Service – Europa Centralna
ul. ¸owiƒskiego 40
31-752 Kraków
tel.:           +48 12 644 37 40

+48 12 644 73 73
fax:           +48 12 642 16 91
e-mail:      krakow.poland@pl.sika.com
internet:    www.sika.pl

Poland
Industry Service
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel.:           +48 22 310 07 00

+48 22 310 07 76
fax:           +48 22 310 08 00
e-mail:      topolski.grzegorz@pl.sika.com
internet:    www.sika.pl

Poland
Industry Service
ul. RzemieÊlnicza 1
62-081 Przeêmierowo k/Poznania
tel.:           +48 61 652 38 22
fax:           +48 61 652 37 78
e-mail:      zoll.maciej@pl.sika.com
internet:    www.sika.pl

G∏´boko osadzona stuletnia kultura, jakoÊç i serwis stanowi integralnà cz´Êç 

wspó∏dzia∏ania korporacyjnego firmy Sika. „Przede wszystkim jakoÊç” to standard, 

który obowiàzuje procesy produkcyjne, miejsca pracy i ka˝dego pracownika firmy. Dla 

naszych klientów oznacza to, ˝e produkty o najwy˝szej jakoÊci, pierwszorz´dny serwis 

i profesjonalne wsparcie techniczne wykonywane jest przez kilkanaÊcie organizacji 

Serwisu Technicznego Sika i In˝ynierii Systemu na ca∏ym Êwiecie. 

JakoÊç i Obs∏uga Klienta

Sika na Êwiecie

Wszystkie informacje i zalecenia wykonawcze podane sà w dobrej 
wierze, zgodnie z obecnym stanem wiedzy i doÊwiadczeniami firmy 
Sika dotyczàcym produktu odpowiednio przechowywanego, trans-
portowanego i oplikowanego we w∏aÊciwych warunkach, zgodnych 
z zaleceniami w karcie technicznej. U˝ytkownicy powinni zawsze 
zapoznaç si´ z najnowszym wydaniem karty technicznej produktu, 
która dostarczana jest na ˝yczenie klienta.


