SikaPower®-2900
REPARATIONSSYSTEM TIL PLAST
BEDSTE LØSNING TIL HVERDAGENS
REPARATIONSOPGAVER

REPARATIONSSYSTEM TIL PLAST
SikaPower®-2900

FØRENDE LØSNINGER
DESIGNET OG TESTET TIL EN EFFEKTIV AUTOBRANCHE

Sika er en af den globale bilindustris foretrukne leverandører og udviklingspartnere og den førende
producent af polyuretanlim.

SikaPower®-2900 Reparationssystem til Plast bygger på
Sika's ekspertise og erfaring som OEM-leverandør.
Hos Sika lægger vi stor vægt på pålidelige og brugervenlige
produkter som hjælper dig med at give dine kunder den bedst
mulige service.
Der er mere i reparation af ridsede eller revnede plastdele end
en almindelig kofanger-reparation. Sikas produktsortiment
udstyrer dit værksted med den bedste og mest holdbare løsning til en bred vifte af reparationsopgaver i plast.
Sika leverer løsninger til kofanger-reparation, genopbygning af
ører, reparation af lygter og andre plastdele.

Sika er en innovativ drivkraft i bilindustrien, f.eks ved konstruktion af lette karosserier med innovative limløsninger.

SIKA PLASTREPARATION – EN WIN-WIN SITUATION FOR:
́́ Kunde: Sparer tid og penge (ingen ventetid på reservedele og lavere forsikringspræmie)
́́ Værksted: Kan bruge flere arbejdstimer til reparation frem for udskiftning af reservedele
́́ Forsikringsselskaber: Billigere reparationer
́́ Miljø: Genbrug af beskadigede dele frem for bortskaffelse
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PRODUKTSORTIMENT

PLASTLIM – HURTIG, SikaPower®-2950 (3,5 minutter)
DINE FORDELE
́́ Fremragende slibeegenskaber
́́ Overmalbar med næsten alle malingstyper
́́ Høj slagstyrke
́́ Høj styrke men stadig feksibel
́́ Synker ikke
́́ Kan bruges til næsten alle typer plast – brug
SikaPower®-2900 Primer (undtagen PP, PTFE, PE)

PLASTLIM – SUPER HURTIG, SikaPower®-2955 (90 sekunder)
DINE FORDELE
́́ Meget hurtigt klar til slibning (efter 10 minuter)
́́ Overmalbar
́́ Løber ikke, kan anvendes på vertikale flader
́́ God slagstyrke
́́ Kan bruges til næsten alle typer plast – brug
SikaPower®-2900 Primer (undtagen PP, PTFE, PE)
́́ Synker ikke

TILBEHØR
SikaPower®-2900 Primer
Forbedrer vedhæftningen til plast.

SikaPower® Forstærkningsfilm
Forstærkning til bagsiden af repareret plast.

Sika® CleanGlass
Rengøring og affedning af alle typer plast.

SikaPower®-2900 Mixer
Til blanding af de to limkomponenter.

SikaPower® Konturfilm
Perfekt til formning af limen, specielt ved afbrækkede ører.

SikaPower® Pistol
Kvalitets limpistol til SikaPower®-2900.
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ANVENDELSESOMRÅDER

SikaPower®-2950, HURTIG – TIL GENOPBYGNING OG STØRRE REPARATIONER
Kølergitre				

Spoilere

Kofangere

SikaPower®-2955, SUPER HURTIG – TIL SMÅ REPARATIONER OG HURTIG LIMNING
Små reparations områder (mindre end 5 cm)

Genskabelse af afbrækede kofanger-ører

Limning af beslag på forlygter

TILBEHØR
Rengøring

Primer

Forstærkning

Formning

For at styrke limningen
ved større huller og revner
bruges forstærkningsfilm på
bagsiden.

Ved genopbygning af
f.eks. kofanger-ører, gør
konturfilmen det muligt at
forme limen og holde den i
facon mens den hærder.

5 min.

For at sikre at limen klæber
på overfladen og ikke på
støvpartikler eller andet
skidt, er en ren og støvfri
overflade en forudsætning
for enhver limopgave.
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For at opnå den bedste
vedhæftning på forskellige
typer plast bruges
SikaPower®-2900 Primer.

PRODUKTER

LIM

SikaPower ®–2950
(Plastlim - hurtig)

SikaPower®–2955
(Plastlim
- super hurtig)

Salgsenhed

50 ml + 3 mixere

50 ml + 3 mixere

Åbentid

3.5 min

90 sec

Blandingsforhold

1:1

1:1

Slibeklar tid

30 min

10 min

Farve

Sort

Sort

Kolli

12 stk's

12 stk's

TILBEHØR

Sika®
CleanGlass

SikaPower®
-2900 Primer

SikaPower®
Konturfilm

SikaPower®
Forstærkningsfilm

SikaPower®
2900 Mixer

SikaPower®
2900 pistol

Salgsenhed

500 ml
håndspray

200 ml
aerosol

12 x 360 cm

12 x 360 cm

12 stk's/pose

–

Kolli

12 stk's

6 stk's

20 poser

1 stk
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30 stk's

20 stk's

GLOBAL MEN LOKAL PARTNER
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HVEM ER VI
Sika AG (Schweiz) er en global virksomhed, som leverer specialiserede
kemiprodukter. Sika er leverandør til byggebranchen og fremstillingsindustri (auto, bus, lastbil, tog, sol- og vindkraft, facader). Sika er
førende inden for procesmaterialer som anvendes til forsegling, limning,
dæmpning, forstærkning og beskyttelse af bærende konstruktioner.
Sika’s produktsortiment omfatter additiver til beton, specialmørtler,
fugemasser og lime, dæmpnings- og forstærkningsmaterialer, strukturelle forstærkningssystemer, industrigulve såvel som membraner til tagdækning og vandtætning.

FOR MERE INFORMATION
www.sika.dk
www.sika.com/aftermarket
www.sika.com/powercure

Al rådgivning gives og alle ordrer accepteres alene i henhold til Sika Danmark A/S's gældende salgs- og leveringsbetingelser. Brugere skal altid
konsultere den nyeste udgave af det lokale produktdatablad for produktet, kopier af hvilket udleveres på forlangende.

SIKA DANMARK A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
www.sika.dk
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