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SikaTack® Purform®   
FREMTIDENS RUDELIM 
HØJ STYRKE • HOLDBARHED • SIKKERHED



FRA 80'ERNE TIL FREMTIDENS LØSNINGER
Sika er trendsætter indenfor rudelime til bilglasindustrien  

Sikas løsninger til eftermarkedet har påvirket bilglasindustrien på 
verdensplan i mere end 40 år. Denne tidslinje viser Sikas trendsættende 
rejse for sikrere, hurtigere og enklere applikationer, som er kompatible med
avancerede sikkerhedssystemer og derudover har en lav miljøpåvirkning.
I dette årti bliver sikkerhed på arbejdspladsen og beskyttelse af brugerens 
sundhed et mere vigtigt emne over hele verden. Med den nye Purform®-
teknologi sætter Sika igen standarden for fremtiden.

Scan koden, og få mere at vide om vores trendsættende historie 

1980 – 1989 Sikkerhed
I 80'erne blev ruder påsat med  
lim som standard på nye biler.  
Sika forbedrede standarden ved  
at introducere en primerfri  
rudelim.

	� 1985: Sika lancerede den 
første primerfri rudelim  
(Sikaflex®-255) 

	� 1986: Sikas første rudelimsapplikation brugt hos  
førende bilproducenter 

	� 1987: Sika første crash test

1990 – 1999 Hastighed
I 90'erne var Sika pionerer inden 
for sikker kør-væk-tid standarder 
med en lang række crash tests.

	� 1991: Lancering af SikaTack®   
Ultrafast som var Sikas første 
opvarmede og hurtighærd- 
ende rudelim 

	� 1993: Udvikling af Sikas standarder for sikker  
kør-væk-tid (Crash tests/laboratoriestandarder) 

	� 1997: Første produkt med 1 times sikker kør-væk-tid  
SikaTack® Plus Booster

SikaTack® Purform® 
STØRRE YDEEVNE. MINDRE PERSONEKSPONERING.



FRA 80'ERNE TIL FREMTIDENS LØSNINGER

 

2020 Klar til fremtiden -
Mindre personeksponering
I 2022 viser Sika vej mod en  
sundere fremtid for alle.  
Sikas innovative udvikling inden  
for bæredygtighed resulterede i  
en øget ydeevne og mindre  
personeksponering.

	� 2022: Lancering af den nye arbejdsmiljøvenlige   
Purform®-teknologi med SikaTack® PRO Purform®  
og SikaTack® ELITE Purform®

2000 – 2009 Enkelhed
I 2003 forenklede Sika 
rudelimning ved at skabe en 
alt-i-én-løsning til ethvert 
klima og til alle bilmodeller. 

	� 2002: Lancering af de første 
alt-i-én rudelime med modulus  
1 times MDAT*-produkter 
  
	� 2005: Lancering af SikaTack® DRIVE - Primerfri rudelim 
 
	� 2006: Introduktion af helårs aktivator 
 
*Minimum -kør-væk-tid 

2010 – 2019 Mere sikkerhed  
igennem avanceret sikkerheds- 
systemer (ADAS)
I 2015 introducerede Sika rude- 
lime, der gennemhærder til OEM  
niveau  på bare én time, for en  
mere pålidelig ADAS kalibrering
(avanceret sikkerhedssystemer).

	� 2015: Rudelim gennemhærdet til OEM niveau  
på 60 min.: SikaTack® ELITE 
  
	� 2015: Etableret ny standard for kør-væk tid  
med 95-percentil dukker til crash tests 

	� 2015: Undersøgelse af vridningsstivhed for  
rudeforskydning i forbindelse med ADAS



HØJ STYRKE, HOLDBARHED  
OG ARBEJDSSIKKERHED

BESKRIVELSE TILGÆNGELIGE VARER VARENR.

SikaTack® ELITE 
Purform® rudelim

30 min. Minimums-Kør-
Væk-Tid. Understøtter  
hurtig og sikker ADAS  
kalibrering. Hærdet til  
OEM-niveau på 60 min.

400 ml poser 713887

PowerCure  
Dispenser

PowerCure-dispenseren er 
påkrævet for at ekstrudere 
PowerCure lim såsom 
SikaTack® ELITE

Findes til både 400 ml  
og 600 ml poser
Leveres inkl. 3Ah batteri  
og lader

671579

PowerCure 
Mixer

PowerCure lim såsom  
SikaTack® ELITE kræver 
brug af PowerCure mixer

Kasse med 50 stk. V-snit 
mixere
Kasse med 40 stk. runde
blanderdyser

496374 

493839

Sika® Cleaner G+P Højkvalitets glas og plast 
rensemiddel, lyseblå

500 ml sprayflaske  
og 25 L dunk

526749
527421

Sika® Cleaner PCA Skumklods til afrensning  
og påføring af primer

168 puder, lysegrå 492763

Sika® Aktivator-307 Helårsanvendelig aktivator 
for Sika autorudeskift

100 ml dåse, farveløs  
250 ml dåse, farveløs

Sika® Primer-507 Sikas nye sorte Purform® 
primer til brug ved  
autorudeskift

250 ml dåse, sort 735328

Sika® Remover-208 Rengøringsmiddel af  
ikke-porøse overflader og 
fjernelse af uhærdet lim

1000 ml dåse, farveløs  
400 ml aerosol, farveløs

442670
670020

Sika® Cleaner-350 H Hånd renseservietter Kasse med 6 × 70 stk. spand 523490

SikaTack® Purform® 
STØRRE YDEEVNE. MINDRE PERSONEKSPONERING.



KLAR TIL FREMTIDEN

Med den nye Purform®-teknologi til rudelim fører Sika vej ind 
i fremtiden. Arbejdstagere og vores kundernes sundhed bliver 
på verdensplan stadig vigtigere. Purform® er fundamentet 
for en ny generation af førende Sika-produkter, der er stærk-
ere, holder længere og opfylder morgendagens sundheds- og 
sikkerhedsbehov. For brugerne i EU betyder det, at der ikke er 
behov for REACH træning. 

Sika baner vejen for fremtiden 
med den nye Purform®-teknologi 

Purform®-teknologien er udviklet med 
tanke på at forbedre arbejdsmiljøet og  
arbejdssikkerheden samtidig med at  
beholde fordelene ved polyuretaners  
høj styrke og lange holdbarhed. 

Forbedret arbejdssikkerhed  –  
Ultra-lavt di-isocyanat indhold  –  
Ingen REACH træning

Kun 30 min
minimum køretid

Mere stabil ADAS
kalibreringer

Høj styrke, holdbarhed, 
sikkerhed

Behøver ingen særlig  
behandling

Aktivator og sort-primer 
installationsproces

Hærdet til OEM-niveau på kun 
60 min med SikaTack ELITE

Scan koden 
for at få mere at 
vide om SikaTack® 
Purform® 

OEM

Større Ydeevne. Mindre Personeksponering.  

SikaTack® Purform® 
STØRRE YDEEVNE. MINDRE PERSONEKSPONERING.



KLAR TIL FREMTIDEN GLOBAL OG LOKAL PARTNER

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

HVEM ER VI
Sika AG, hjemmehørende i Baar, Schweiz, er en globalt funderet specialiseret 
kemisk virksomhed. Sika leverer kemiske produkter til bygge- og produktions-
industrien (automotive, busser, lastbiler, jernbane, sol- og vindkraft, facader).

Sika er markedsledende inden for produktion af materialer der anvendes til 
fugning, klæbning, lyddæmpning, forstærkning og beskyttelse af lastbærende 
konstruktioner. Sikas produktsortiment dækker højkvalitets betonadditiver, 
specielle mørtler, fugemasser og klæbere, lyddæmpende og forstærkende  
materialer, konstruktionsforstærkning, industrigulve såvel som tagprodukter 
og vandtætningssystemer.  

FOR MERE INFORMATION
www.sika.dk/industri/auto-eftermarked
www.sika.dk/industri/auto-eftermarked/rudeudskiftning
www.sika.com/aftermarket
www.sika.com/purform-autoglass
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SIKA DANMARK A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
48 18 85 85
www.sika.dk


