
LIME SikaTack® PRO SikaTack® PRO  
Purform

SikaTack® Drive SikaTack® Drive 
Purform

Sikaflex® -556

Beskrivelse Premium lim til de 
professionelle

Premium lim til de 
professionelle

Autoværkstedernes 
foretrukne rudelim

Autoværkstedernes 
foretrukne rudelim

OEM godkendt  
isocyanatfri rudelim

Teknologi

1-komponent  
polyurethan

1-komponent  
hybrid polyurethan

Kræver kursus

Forbehandlingsproces

Aktivator proces

Sort Primer proces

Egenskaber

Minimum-Kør-Væk-Tid
SDAT

30 min 30 min 60 min 60 min 2 timer

Minimum-Kør-Væk-Tid
SDAT-Test standard

95% fraktil 
FMVSS212/208

95% fraktil 
FMVSS212/208

Uden sele  
FMVSS212/208

Uden sele  
FMVSS212/208

Uden sele  
FMVSS212/208

Åbentid 8 min 8 min 10 min 10 min 10 min

Ikke-ledende

Størrelse

300 ml patron

400 ml pose

600 ml pose

 FØRENDE LØSNINGER TIL RUDESKIFT
 
Sika er OEM-leverandør og verdens førende indenfor rudelim. Vi ved hvad bilfabrikkerne kræver af  
en rudelim. Du kan derfor stole på, at du er i gode hænder, når du anvender vores rudelime. 



Glass and Plastic 

Cleaner

500ml

< 1 mm
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 � Anvend personlige  
værnemidler

 � Beskyt udsatte områder
 � Anvend sædeovertræk

 � Fjern forsigtigt lister  
og tilbehør

 � Fjern forsigtigt bakspejl, 
sensorer og kameraer  
relateret til ADAS systemet

 � Skær den beskadigede rude 
ud med en elektrisk kniv, 
skæretråd eller en kold kniv 

 � Fjern alt snavs med en 
støvsuger eller en børste

 � Fjern den beskadigede rude

 � Fjern rester med en 
støvsuger eller en børste

 � Rens hele karosserikanten 
rundt med Sika Cleaner-G+P 
og papir

 � Sørg for at overfladen er 
helt tør og uden restfugt  
inden næste step

 � Skær den resterende  
limkant jævnt af

 � Den resterende limkant skal 
være under 1 mm før det er 
sikkert at påføre ny rudelim

 � For at sikre en hurtig og 
præcis installation af den 
nye rude, anbefales det at 
ruden prøvemonteres

Glass and Plastic 
Cleaner

500ml
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 � Rengør den nye rude  
med Sika Cleaner G+P  
og skrub grundigt den  
keramiske kant

 � Ved urenheder, skrubbes 
den keramiske kant med en 
Sika Cleaner PCA 

 � Tør ruden af med papir

 � Fugt en fnugfri klud  
eller papir med  
Sika Aktivator-307 

 � Påfør Sika Aktivator-307 
hvor limen skal være

 � Luk dåsen tæt efter brug
 � Overhold afdampningstid  

på min. 3 minutter

 � Fugt en fnugfri klud med 
Sika Aktivtor-307

 � Påfør Sika Aktivtor-307 på 
den friskafskårne limkant

 � Luk dåsen tæt efter brug
 � Overhold afdampningstid  

på min. 3 minutter

 � Dæk mindre skader i lakken 
med Sika Primer-507 

 � Luk dåsen tæt efter brug
 � Overhold afdampningstid  

på min. 3 minutter
 � Ved større områder kontakt  

en autolakerer, eller tjek  
producentens specifikationer

 � Patron åbnes ved at  
gennembryde membranen  
i åbningen

 � Pose åbnes ved at skære 
enden af posen

 � Ved PowerCure placeres den  
i dispenseren – behøves ikke 
manuel åbning

 � Brug en ”V” formet dyse  
der har samme højde  
som karosserikanten

 � Påfør limen med en ”V” 
formet dyse på enten den 
frisk afskårne limkant eller 
på rudens keramiske kant

 � Det er vigtigt, at limen  
rammer både den aktiverede 
overflade på den keramiske 
kant og den frisk afskårne 
limkant på bilens karrosseri 

www.sika.dk/industri/auto-eftermarked
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 � Monter ruden, indenfor  
limens åbningstid

 � Bemærk åbningstiden kan 
være markant kortere ved 
høje temperaturer

 � Monter lister og tilbehør 
mm. så de sidder korrekt 

 � Kontroller at alle kapper  
under motorhjelmen sidder 
fast og monter viskerne

 � Monter bakspejl og kontrol-
ler, at alle ADAS relaterede 
sensorer og kameraer virker 
korrekt

OVERFLADE FORBEHANDLINGS-
PROCES

Floatglas glas og glas med 
keramisk kanta 

Frisk afskåret lim -/ Optional

Ridser til bart metal < 5 cm2 

Ridser til bart metal < 150 cm2 

Intakt original maling 

Reparationsmaling  
(efter komplet hærdning  
af malingen)b



PVC/RIM indkapsling,  
præ-påført limb 

Præ-påført OEM primer 

PC/PMMA glasc 

 Sika® Aktivator-307
 Sika® Primer-507 (Sika® Primer-207 kan anvendes som alternativ)

a  Ruden skal være fri for snavs og støv. Forurening skal fjernes  
 med Sika Cleaner G+P og skrubning med Sika® Cleaner PCA
b Skrub overfladen med Sika Cleaner PCA
c Beskyttelsesfilm skal fjernes før brug, skrub overfladen  
 (UV-beskyttelse er påkrævet)

AKTIVATOR PROCES  
VEJLEDNING – UDSKIFTNING AF 
AUTORUDER

Ruder uden keramiske kant, behøver passende  
UV-beskyttelse. 

16  � Udfør ADAS kalibrering iht. 
bilproducentens forskrifter 

 � Noter alle batch numre på 
arbejdskortet, for fuld  
sporbarhed 

 � Fuldfør papirarbejdet og giv 
nøglerne tilbage til kunden 
efter ”minimums-kør-væk 
tiden” er opnået

3 min

3 min
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Læs altid gældende datablade før brug .  
Sikas Salgs- og Leveringsbetingelser er gældende.

https://dnk.sika.com/da/industri/auto-eftermarked.html

	Monteringvejledning for autoruder_2023
	Clear Aktivator Process A3_web



