
SikaTack® DRIVE
VÆRKSTEDETS FORETRUKNE 
RUDELIM

 Endnu bedre egenskaber 
 Nu kun 60 min. Minimum-kør-væk-tid fra +5oC til +35oC
 Overholder OEM-standarder for alle bilmærker og modeller
 Testet efter Sikas nye 95% FMVSS 212 standard
 Perfekte påføringsegenskaber
 Åbentid 10 min.
 Anvendes med Aktivator eller Sort Primer forbehandlingsproces
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SIKA DANMARK A/S
Hirsemarken 5
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48 18 85 85
www.sika.dk/auto

SIKKERHED UDEN KOMPROMIS
Sika er den eneste limproducent i verden, der anven-
der en 95% fraktil dukke til crashtest. Fordi vi bruger 
en tungere og højere dukke, kan vores tests dække en 
større procentdel af befolkningen.

SORT-PRIMER-FRI ELLER SORT-PRIMER 
FORBEHANDLINGSPROCES
SikaTack® DRIVE er kompatibel med begge Sikas 
forbehandlingsprocesser. Aktivator eller Sort Primer 
forbehandlingsproces er hurtigst og nemmest ved 
et standard  rudeskift, mens du med Sort-Primer 
processen kan klare forbehandling af alle overflader 
med ét produkt.
 

FØRENDE LØSNINGER, DESIGNET OG 
TESTET TIL MAKSIMAL EFFEKTIVITET
Når du bruger SikaTack® DRIVE kan du stole på Sikas ekspertise og viden som OEM-leverandør og verdens førende 
indenfor rudelim. Hos Sika sætter vi en ære i at et rudeskift er så simpelt som muligt og at vi tilbyder dig og din kunde 
ekstra sikkerhed.  

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.

FORBEHANDLINGSPROCES Aktivator proces Sort-Primer proces

Float glas og keramisk kant

Ridser til bart metal < 5 cm2

Ridser til bart metal  5 cm2 til 150 cm2

OEM- og reparationslak*

PVC & RIM indstøbning

Frisk afskåret lim

Præ-påført lim

PMMA/PC**

      Sika® Aktivator PRO
      Sika® Primer-207
      Valgfrit 

*      Efter fuld hærdning af lak 
**  Yderligere UV-beskyttelse er påkrævet
Se arbejdsanvisninger for rudeskift  (fås separat) for detaljer

SIKA - DEN DIREKTE VEJ TIL SIKKERHED


