
USZCZELNIAJĄCA MASA NATRYSKOWA
Sikaflex®- 529 Evolution

NOWOŚĆ



OPIS SYSTEMU

SZYBKIE I PROSTE ROZWIĄZANIE do uszczelniania i odwzorowywania  
oryginalnych połączeń elementów karoserii. Sikaflex®-529 Evolution  
to ulepszona wersja sprawdzonego uszczelniacza Sikaflex®-529 AT.  

Sikaflex®-529 Evolution charakteryzuje się jeszcze lepszymi właściwościami  
aplikacyjnymi. Przez wykorzystanie nowych, innowacyjnych dysz, uzyskujemy 
większą ilość odwzorowań fabrycznych oraz struktur i uszczelnień karoserii. 

Do aplikacji Sikaflex®- 529 evolution 
przeznaczony jest Sika® Spraygun  
wraz z dedykowanym osprzętem  
i dyszami. Dzięki nim możliwe jest  
odtworzenie wszystkich popularnych  
i oryginalnych spoin, a uzyskany efekt 
końcowy jest bardzo zbliżony  
do oryginalnej struktury fabrycznej.

Sikaflex®-529 Evolution

•  Możliwość lakierowania   
wszystkimi typowymi  
systemami lakierniczymi  
– również „mokro na mokro”

•  Doskonałe efekty pracy  
na dużych powierzchniach  
– płyta podłogowa, nadkola,  progi 

•  Większa twardość  
(40 w skali Shore’a A)

TŁUMIENIE 
wibracji i dźwięku

USZCZELNIANIE 
odtwarzanie oryginalnych struktur

OCHRONA 
nadkoli, progów itp.

Sika® Spraygun

• Jedno urządzenie dla wszystkich struktur

•  Łatwa obsługa i adaptacja  
do nowej  masy

•  Łatwy dostęp do trudno dostępnych  
miejsc np. komora silnika, nadkola itp.

Głowica do pistoletu  
Sika® Spraygun

Adapter do pistoletu 
Sika® Spraygun

Dysza OE

Dysza szeroka

Dysza typu motylek

Grube i drobne struktury

Uszczelnienie uzyskiwane 
ciśnieniowo

Uszczelnienie typu OE

Szerokie spoiny

Struktura pędzla

Uszczelnienie typu wałek

USZCZELNIACZ PISTOLET DO NAKŁADANIA NASADKI  I DYSZE 6 STRUKTUR+ + =

USZCZELNIENIE –  TŁUMIENIE  –  OCHRONA

Sikaflex®-529 Evolution

LEKKI I PORĘCZNY
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Masy lakierowane
wszystkie uzyskiwane w systemie

Uszczelnienie typu wałek
np. do połączeń 
zakładkowych poszycia drzwi

STRUKTURY USZCZELNIAJĄCE 
1 SYSTEM - 6 STRUKTUR

Dysza OE

Dysza szeroka

Dysza ty
pu m

otylek

Ciśnienie przepływu 

(bar)Pędzel

Sika® Spraygun – głowica

Sika® Spraygun

Sika® Spraygun – adapter

8

Uszczelnienie typu OE 
np. dla nakładających się blach 8

Szerokie spoiny
np. do wewnętrznej strony drzwi 8

Grube + drobne struktury
do nadkoli i progów 6

Uszczelnienie 
uzyskiwane ciśnieniowo
do płyt podwozia i karoserii

6

KLIKNIJ TUTAJ PO INSTRUKCJE 
Na stronie 
https://pol.sika.com/pl/przemys/motoryzacyjny-
rynekwtorny/uszczelnianie.html lub po zeskanowaniu 
kodu QR można zobaczyć, jak szybko i czysto 
wykonać struktury i szwy uszczelniające.

Przykład: uszczelnienie typu OE4



PRODUKTY Sikaflex®  
DO USZCZELNIANIA POŁĄCZEŃ 
ELEMENTÓW KAROSERII 

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Opis Ilość opakowań w kartonie / 
Minimalne zamówienie

SGAN 
Nr.:

USZCZELNIACZE

 Sikaflex®-529 Evolution Kolor ochra
Kartusz z tworzywa sztucznego 300 ml

12 kartuszy / karton 626180

 Sikaflex®-527 AT Kolor biały, czarny i szary
Kartusz z aluminium 300 ml

12 kartuszy / karton
170785
170783
170782

URZĄDZENIA DO APLIKACJI

 Sika® Spraygun
Pistolet do mas natryskowych na sprężone 
powietrze do Sikaflex®-529 Evolution, z 
głowicą i adapterem

1 sztuka 180319

 Airflow I cartridge 310 ml Wyciskacz pneumatyczny do Sikaflex®-527 AT 1 sztuka 500115

NASADKI I DYSZE
 Adapter do pistoletu  
natryskowego Adapter do dysz do pistoletu Sika® Spraygun 1 sztuka 674847

 Dysza standardowa Do uszczelnień typu wałek 12 sztuk / worek 18975

 Dysza OE Do struktur OE 12 sztuk / worek 674845

 Dysza szeroka Do szerokich szwów 10 sztuk / worek 674846 

 Dysza typu motylek Możliwość indywidualnego przycięcia na wymiar 
w celu łatwiejszego prowadzenia

10 sztuk / worek 674844

POZOSTAŁE

 Sika® Remover-208 Rozpuszczalnikowy środek 
czyszczący do silnie zabrudzonych, 
nieporowatych powierzchni  
400 ml spray

12 sztuk / karton 135750

 Sika® Handclean
Unikalny system bezwodnego oczyszczania.  
Wytrzymały, ścierający ręcznik nasączony 
płynną formułą do czyszczenia rąk. 
72 sztuki w wiaderku

6 wiaderek / karton 42575

DWA PRODUKTY -
WSZYSTKIE APLIKACJE

Sikaflex®-529 Evolution
Natryskowy, do odtwarzania 
oryginalnych struktur OE

• Minimalny rozprysk przy aplikacji
• Minimalny skurcz (3%)
• Czas naskórkowania 15 minut
• Podwyższona twardość: Shore A 40
•  Aplikacja pistoletem do mas natryskowych  

Sika® Spraygun

Sikaflex®-527 AT
Uniwersalny, do prostych prac 
uszczelniających

• Do stabilnego uszczelniania szwów
•  Aplikacja za pomocą dyszy standardowej  

lub motylkowej
• Czas naskórkowania 40 minut
• Twardość: Shore A 40
•  Aplikacja wyciskaczem pneumatycznym  

lub ręcznym

Produkty Sikaflex® przeznaczone do uszczelniania szwów oparte są  
na technologii STP co dla użytkownika oznacza następujące korzyści i  zalety:

•  Możliwość lakierowania różnymi systemami lakierniczymi.
•  Brak silikonu, PVC, rozpuszczalników, izocyjanianów. Rekomendacja do stosowania ze 

względu na wymagania ochrony zdrowia i środowiska. 
•  Dobra przyczepność do różnych podłoży bez stosowania podkładów co przyspiesza i ułatwia 

pracę oraz obniża koszty.
•  Produkt bezwonny i łatwy w obróbce.

Produkt
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SIKA POLAND SP. Z O.O.  
ul. Łowińskiego 40 
31-752 Kraków

Kontakt:
tel.: +48 22 272 86 50
e-mail: industry.poland@pl.sika.com

KAROSERIA PRZYGOTOWANIE PRZED LAKIEROWANIEM

SZYBY SAMOCHODOWE

AUTOMOTIVE REPAIR
PRACUJE Z SIKA

KAROSERIA
LAKIER                                                       
SZYBA SAMOCHODOWA
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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. 


