Charakteristiky
produktu

SikaTack ® -Drive
(New Formulation)

Sikaﬂex ® -256

SDAT - čas do bezpečného zprovoznění
- při venkovní teplotě

2 hod.
od +5 °C do +35 °C

6 hod.
+10 °C do +35 °C

10 min.

30 min.

otevřený čas

Výměny autoskel
s materiály Sika

bez primeru
pro zabudované antény

x

nevodivé parametry

x

typy vozidel

10.

Naneste lepidlo pomocí pistole v podobě spojité
trojúhelníkové housenky na karoserii nebo sklo.
Housenku začínejte na spodní straně skla/rámu.

11.

Zabudujte sklo v době otevřeného času lepidla
(viz tabulka).

všechny typy

se standardním modulem

Sika® Aktivátor
– pro čištění a aktivaci povrchů (keramický rámeček na skle,
seříznuté PUR lepidlo, předextrudované proﬁly na skle, lak
karoserie). Následně se již nanáší lepidlo a není třeba nanášet
černý Sika® Primer 206 G+P.
Sika® Primer 206 G+P
– pro opravu drobných poškození laku pod lepidlem, zakrytí
nedotisků / poškození ochranné keramiky na skle.
Sika – záruka bezpečí
Lepidla značky Sika jsou testována dle nejpřísnějších světových
norem FMVSS 212/208 (dvojitý airbag, nepřipoutaní cestující).
Lepidla a systém aplikací vychází ze spolupráce, zkušeností
a parametrů při užití v základní prvovýrobě vozidel.
Před použitím všech materiálů si pečlivě prostudujte naše technické listy.

12.

Zabudujte bausety, lišty atd. Ponechte vozidlo
potřebnou dobu v klidu (viz tabulka - SDAT).
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1.

2.

Připravte si potřebné lepidlo, aktivátor, utěrky, nářadí
a vybavení k práci. Zohledněte teplotní podmínky.

Demontujte stěrače, odstrojte bausety a lišty.
Vyřízněte sklo strunou nebo vibrační řezačkou.

4.

5.

Očistěte oblast spoje od prachu, bláta atd.
Seřízněte původní lepidlo na tloušťku cca 1 - 2 mm.

Vyzkoušejte pozici nového skla, označte si tuto
polohu pomocí lepicí pásky.

7.

Očistěte a aktivujte lepené plochy na skle (sklokeramický rámeček, PUR předextrudovaný proﬁl)
přípravkem Sika® Aktivátor. Plochu následně
setřete suchou utěrkou. Nechte 10 min odvětrat.

8.

Opravte případná poškození laku nebo nedotisky
na sklokeramickém rámečku přípravkem Sika®
Primer 206 G+P. Po aplikaci nechte 10 min
odvětrat. Nepřetírejte seříznuté lepidlo! Primer před
použitím protřepte.

h

3.

Vyjměte sklo.

6.

Očistěte a aktivujte lepené plochy na karoserii (zbytkové lepidlo/lak) přípravkem Sika® Aktivátor.
Plochu následně setřete suchou utěrkou.
Nechte 10 min odvětrat.

b

9.

Otevřete lepidlo, našroubujte připravenou dýzu
s V-přířezem dle dimenze housenky.

