
SikaPower®-4720
ULTRASTÆRK KAROSSERILIM

•    Fremragende vedhæftning

•    Ren, hurtig og nem påføring

•    Lang åbentid og hurtig hærdning

•    Fri for opløsningsmidler og silikone

STÆRK SOM STÅL



PRODUKTFORDELE

Fremragende vedhæftning til en bred vifte af underlag uden brug af primer.
 Robust og sikker vedhæftning med minimal forberedelse af underlaget og deraf følgende hurtigere påføring.

Overlegne påføringsegenskaber (ingen løben eller dryppen).
 Nem, hurtig og ren påføring af produktet.

Lang åbentid med hurtig hærdning ved +23°C / hurtigere hærdning ved opvarmning.
 Høj fleksibilitet i arbejdsprocessen og hurtigere returnering til bilejeren.

Kontrolleret limtykkelse ved hjælp af 0,25 mm glasperler.
 Sikrer korrekt limfugetykkelse ved sammenklemning og fiksering.

I overensstemmelse med OEM standarderne.
 Genskaber køretøjets originale egenskaber indenfor kvalitet, sikkerhed og kørselskomfort.

Indbygget korrosions stabilisator samt ældning og kemikalie resistent.

 Forbedret langvarig holdbarhed.

Næsten lugtfri.

 Meget brugervenlig.

Vores seneste generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende. 
Venligst se senest opdaterede datablad før anvendelse og bearbejdning.

www.sika.dk/aftermarket

* Ved limning af bærende dele skal dette ske i 
kombination med svejsning eller nitning ifølge 
bilfabrikantens anvisning.

PRODUKT DETALJER 

Emballage: 220 ml patron

Kemisk base: 2-komponent epoxy

Farve: Sort

PROCESTID
Temperatur Åbentid Klemmetid Slibbar 'Kør-væk-tid'

10 °C 90 min 16 t 48 t 48 t
23 °C 60 min 4,5 t 16 t 24 t
30 °C 30 min 2 t 6 t 8 t
60 °C n.a. 30 min 1 t 1 t ©
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ANVENDELSESOMRÅDER

SikaPower®-4720 er en 2-komponent ultrastærk epoxy karosserilim med fremragende klæbeegenskaber. Den er specielt 
egnet til limning af pladedele med høj belastning. Denne karosserilim kan let punktsvejses når den er våd. SikaPower®-4720 
er specielt fremstillet til brug for metal- og kompositdele såsom:
Dørplader

Bagender

Tagplader

Skærme

Bærende dele *


