DOSTĘPNE KLEJE I AKCESORIA

KLEJE

SikaPower®–2920
(Szybki klej do
tworzyw sztucznych)

SikaPower®–2925
(Superszybki klej do
tworzyw sztucznych)

SikaPower ®–2950
(Szybki klej do
tworzyw sztucznych)

SikaPower®–2955
(Superszybki klej do
tworzyw sztucznych)

Numer produktu

505371

505374

505377

505390

Opakowanie

50 ml + 3 Miksery

50 ml + 3 Miksery

50 ml + 3 Miksery

50 ml + 3 Miksery

Czas otwarty

3,5 minuty

90 sekund

3,5 minuty

90 sekund

Proporcje mieszania

1:1

1:1

1:1

1:1

Szlifowalność

30 minut

10 minut

30 minut

10 minut

Kolor

Czarny

Czarny

Czarny

Czarny

Opakowanie zbiorcze

12 sztuk

12 sztuk

6 sztuk

6 sztuk

AKCESORIA

Sika®
CleanGlass

SikaPower®
-2900 Primer

Sika
Contouring
Film

Sika
Reinforcement
Film

Sika Mixer
Quadro

Pistolet Sika
Dispensing gun

Numer
produktu

93449

505295

505296

505297

505298

512113

Opakowanie

500 ml
rozpylacz

200 ml
aerozol

360 cm

360 cm

12 sztuk /
worek

–

Opakowanie
zbiorcze

12 sztuk

6 sztuk

30 sztuk

20 sztuk

20 worków

1

PLASTIC REPAIR SYSTEM
SikaPower®-2900

KIM JESTEŚMY?
Sika jest światowym koncernem dostarczającym specjalistyczne
produkty chemiczne. Zajmujemy czołowe miejsce wśród
producentów materiałów wykorzystywanych do uszczelniania,
klejenia, wygłuszania, wzmacniania i ochrony konstrukcji
nośnych w budownictwie (budynki i obiekty infrastrukturalne)
oraz w przemyśle (pojazdy, elementy budowlane, sprzęt AGD).
Oferta Sika obejmuje wysokiej jakości domieszki do betonów,
specjalistyczne zaprawy, uszczelniacze i kleje, materiały
wygłuszające i wzmacniające, systemy wzmacniania
konstrukcyjnego, posadzki przemysłowe i membrany.
Sika posiada oddziały w ponad 80 krajach świata i zatrudnia
ponad 16 000 pracowników tworzących profesjonalne zespoły
lokalnej obsługi klientów.

SIKA POLAND Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89 • 02-871 Warszawa
tel. +48 22 31 00 700 • fax +48 22 31 00 800
e-mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania
i końcowego zastosowania produktów Sika są podane
w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu
wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów
składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie
z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące
w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków
i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające
całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości
produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach
i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być
podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika
w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany
do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem
i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności
osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie zamówienia
są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi
Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie
internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część
wszystkich umów zawieranych przez Sika. Użytkownicy są
zobowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej
Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej
Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi
na jego żądanie.

SIKA POLAND Sp. z o.o.
TM INDUSTRY
ul. Łowińskiego 40 • 31-752 Kraków
tel. +48 12 64 40 492 • fax. +48 12 64 41 609
e-mail: industry.poland@pl.sika.com

PLASTIC REPAIR SYSTEM
SikaPower®-2900
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SIKA NA ŚWIECIE

SikaPower®-2900
SYSTEM DO NAPRAWY
ELEMENTÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH
NAJWYŻSZEJ KLASY
ROZWIĄZANIA DO NAPRAW
WARSZTATOWYCH
PLASTIC REPAIR SYSTEM
SikaPower®-2900

WIODĄCE ROZWIĄZANIA

PRODUKTY

ZASTOSOWANIE

STWORZONE I TESTOWANE DLA MAKSYMALNEJ SKUTECZNOŚCI

Sika, jako producent klejów poliuretanowych, jest wiodącym dostawcą i partnerem rozwojowym
w przemyśle samochodowym.

SZYBKI KLEJ DO TWORZYW SZTUCZNYCH, SikaPower®-2950 (3,5 MINUTY)
ZALETY

Stosując system napraw elementów z tworzyw sztucznych
SikaPower®-2900 możesz polegać na naszej wiedzy
i doświadczeniu zdobytym jako dostawca branży OEM.
Zależy nam, by systemy Sika® były niezawodne i zarazem łatwe
w użyciu, a ich użytkownicy mogli doskonalić swój warsztat
i obsługę klientów.
Istnieje kilka możliwości naprawy zarysowanej lub pękniętej
części z tworzywa sztucznego. Są także inne niż tylko tradycyjne
sposoby na naprawę zderzaka. Produkty i rozwiązania Sika®
wyposażą Twój warsztat w prosty ale skuteczny system napraw
różnego typu uszkodzeń: pękniętych zderzaków i spojlerów,
złamanych zaczepów, urwanych lamp, itp.

SikaPower®-2950, SZYBKI – DO NAPRAWY I ODBUDOWY USZKODZONYCH ELEMENTÓW
Grill chłodnicy

́́ Doskonała szlifowalność

Spojler

Zderzak

́́ Malowanie większością typów lakierów
́́ Wysoka wytrzymałość na uderzenia
́́ Mocny i elastyczny
́́ Bezskurczowy
́́ Odpowiedni do prawie wszystkich tworzyw sztucznych
– z użyciem SikaPower®-2900 Primer
(z wyjątkiem PP, PTFE, PE)

SikaPower®-2955, SUPERSZYBKI – DO MAŁYCH I SZYBKICH NAPRAW
SUPERSZYBKI KLEJ DO TWORZYW SZTUCZNYCH, SikaPower®-2955 (90 SEKUND)

Niewielkie uszkodzenie (mniej niż 5 cm)

Odbudowa złamanego zaczepu

Klejenie uchwytu reflektora

ZALETY
́́ Bardzo szybka szlifowalność na najwyższym poziomie
(po 10 minutach)
́́ Malowalny
́́ Odporny na spływanie (tixotropowy),
możliwe pionowe aplikacje
́́ Dobra odporność na uderzenia
́́ Odpowiedni do prawie wszystkich tworzyw sztucznych
– z użyciem SikaPower®-2900 Primer
(z wyjątkiem PP, PTFE, PE)

AKCESORIA

́́ Bezskurczowy

Czyszczenie

AKCESORIA

Nakładanie podkładu

Wzmacnianie

Modelowanie

Większe uszkodzenia
i pęknięcia wzmacnia się
stosując
Sika Reinforcment Film
– wzmocnienie z siatki.

Odbudowę uszkodzonej
części ułatwia
Sika Contouring Film, folia
podkładowa, która umożliwia
modelowanie i podtrzymuje
klej w żądanym miejscu
w czasie jego utwardzania.

5 min.

Sika jest dostawcą innowacyjnych rozwiązań w branży Automotive, dzięki którym można uzyskać np. lekkie konstrukcje nadwozia.

SYSTEMY SIKA – KORZYŚĆ DLA KAŻDEGO:
́́ Klient: oszczędza czas (nie czeka na zapasową część) i pieniądze (niższa składka ubezpieczenia)
́́ Warsztat: naprawa uszkodzenia zamiast oczekiwania na dostawę nowej części
́́ Ubezpieczyciel: niższe koszty
́́ Środowisko: uszkodzone części są naprawiane a nie wyrzucane

PLASTIC REPAIR SYSTEM
SikaPower®-2900

Plastic Primer SikaPower®-2900
Produkt poprawiający przyczepność do trudno sklejalnych
tworzyw.

Sika Reinforcement Film
Wzmocnienie z siatki na niewidoczną stronę naprawianego
elementu.

Sika® CleanGlass
Specialny środek czyszczący i odtłuszczający dla wszystkich
rodzajów tworzyw.

Sika Mixer Quadro
Mikser zapewniający odpowiednie zmieszanie składników
kleju.

Sika Contouring Film
Folia podkładowa do modelowania kleju w naprawie
np. zaczepów.

Sika Dispensing gun
Wysokiej jakości wyciskacz ręczny.

PLASTIC REPAIR SYSTEM
SikaPower®-2900

Aby zapewnić przyczepność
kleju do podłoża a nie drobin
kurzu czy warstwy brudu,
podstawową i niezbędną
czynnością jest oczyszczenie
klejonej powierzchni.

PLASTIC REPAIR SYSTEM
SikaPower®-2900

Dla uzyskania mocnego
połączenia różnego rodzaju
tworzyw sztucznych
konieczne jest zastosowanie
podkładu
SikaPower®-2900 Primer.

