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Udskiftning af bilruder

Sika er bilindustriens foretrukne leverandør og 
udviklingspartner. Sammen med vores kunder 
hjælper vi med at skabe morgendagens biler. 
Sika’s eftermarkedsløsninger har hjulpet bilin-
dustrien i mere end 30 år. Vores intelligente 
produkter kombinerer 'state-of-the-art' teknolo-
gi med brugervenlighed og gør det nemt at 
komme i gang.

DET FØRENDE MÆRKE INDENFOR RUDELIM
Baseret på vores kompetencer som førende leverandør til bil-
industrien tilbyder vi et omfattende produktprogram inden for 
forsegling, limning, lyddæmpning og rustbeskyttelse til efter-
markedet verden over. Innovation, ydeevne, troværdighed 
og brugervenlighed gør Sika-produkterne til det foretrukne 
valg for professionelle, som arbejder med reparationer af biler 
verden over.

STOL PÅ EN STÆRK KONCERN
Sika er et schweizisk firma indenfor specialfremstillede kemi-
kalier med mere end 100 års erfaring. For Sika har innovation 
altid været drivkraften på rejsen til en position som global 
markedsleder. Det hele startede for mere end 25 år siden, da 
vi begyndte at levere et sort primerfrit limsystem til BMW. 
Siden har vi opbygget et samarbejde med næsten alle bilpro-
ducenter verden over.
 
I 2014 ansøgte Sika om mere end 70 patenter. Sika’s produk-
ter anvendes i 50% af alle de biler der produceres. Sika er en 
global 
aktør, men er stærkt fokuseret på at have folk i marken, der 
taler det lokale sprog og som kender netop din forretning. Vi 
er pt. repræsenteret i 90 lande. 
 

1 UD AF 3 
forruder der skiftes på verdens-
plan monteres med Sika lim

Til dato er mere end 

300 MILLIONER 
forruder skiftet med Sika rudelim

Sika er repræsenteret 
i mere  

90 lande

 50% 
af de biler der produceres 
globalt indeholder Sika teknologi

Sika teknologi sparer  

80 MILLIONER 
liter brændstof hvert år (240 millioner kg CO2)

Sika Sika leverer mere end 

400 MILLIONER 
lyddæmpende dele hvert år 

Mere end 

30 MILLIONER 
lygter, soltage og spoilere monteres hvert år 
med Sika lim

FØRENDE LØSNINGER
Designet og testet til maksimal effektivitet 
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FØRENDE LØSNINGER

Forruden er en integreret del af bilens passive sikkerhedssystem. Den er ikke kun modhold for bilens 
airbag; en moderne bil afstives også af den limede forrude. Det er vitalt at forruden forbliver fastgjort 
til karosseriet – ikke mindst i en ulykke hvor bilen ruller rundt. Hvis forruden ikke er installeret korrekt, 
kan den blive løsrevet ved kollision, hvilket kan forårsage alvorlige skader. Pålidelige og brugerven-
lige limsystemer fra Sika gør forskellen og giver den højeste sikkerhed hver gang du skifter en rude.

KUNDENS SIKKERHED ER VORES MISSION 
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Udskiftning af bilruder

INNOVATION
Sika’s limløsninger er 
førende. Vi gør mere end 
blot at opfylde vores 
professionelle kunders 
behov; vi indarbejder også 
fremtidige krav fra bilindu-
strien. Derfor kan vi lancere 
betydelige innovationer 
samtidig med, at vi 
fokuserer på dig og dine 
kunders behov. 

ENKELTHED
Dit daglige arbejde kan 
inspirere vores udviklings-
arbejde. Derfor arbejder vi 
tæt sammen med auto-
glasteknikere og karros-
serieksperter for at finde 
intelligente løsninger, som 
imødekommer dine krav 
fuldt ud. Sådan bliver Sika’s 
produkter nemme at bruge 
– lige ned fra hylden.

SIKKERHED
Vi går ikke på kompromis, 
når det gælder om at 
beskytte bilens fører og 
passagerer. Sika arbejder 
efter de højeste sikker-
hedsstandarder og overgår 
internationale krav. 

Vi fokuserer på tre kerneværdier, som har gjort os til nummer ét globalt: INNOVATION, ENKELTHED 
OG SIKKERHED. Vores mål er at simplificere professionel rudemontering med pålidelige og hurtigt 
hærdende limsystemer, som maksimerer sikkerheden for bilejere og passagerer.

NEM HÅNDTERING
SPAR TID - FORØG PRODUKTIVITETEN

INTET KOMPROMIS OMKRING SIKKERHED
MERE END 60 CRASH TESTS

Realiserer visioner Fra professionelle,  
til professionelle

Altid mere end der kræves

FRA TEKNIKERE, TIL TEKNIKERE

INNOVATION ER VORES PASSION
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SIKA'S TESTBETINGELSER

Sika er den eneste limproducent i verden, der 
anvender en 95% fraktil dukke til crashtest. 
Fordi vi bruger en tungere og højere dukke, 
kan vores tests dække en større procentdel       
af verdens befolkning. 

MED SIKA ER DU PÅ DEN LIGE VEJ TIL         
SIKKERHED. 

Sika er pionér indenfor Sikker-Kør-Væk-Tid (SDAT, Safe Drive 
Away Time): Vi overvåger konstant udviklingen på markedet, 
simulerer og udbygger vores løsninger for at kunne levere de 
sikreste forhold for bilers førere og passagerer i enhver situ-
ation. At leve op til nationale og internationale love og regler 
er ikke nok for Sika. Vi går altid et skridt videre. Vi tester altid 
vores Sikker-Kør-Væk-Tid under skrappere betingelser end 
FMVSS 212/208 standarden kræver. Det gør dit rudeskift, og 
din kundes liv, lidt mere sikkert end bare 'sikker'.

OVERGÅR KRAV
Vi optimerer løbende vores forretning, ikke kun vores to-
tale kompetencer, men også vores teststandarder. FM-
VSS 212/208 standarden fra 1976 anvender en 50% fraktil 
dukke, som er designet til at repræsentere cirka halvdelen 
af den voksne mandlige befolkning. Da Sika introducerede 
vores første crashtest-standarder, havde USA og andre 
lande ikke lov om brug af sikkerhedsseler. Nu til dags er 
brug af sikker-hedssele et lovkrav.

Hos Sika har vi besluttet at forbedre vores teststandard og 
er begyndt at anvende en højere og tungere dukke – en 95% 
dukke, som er repræsentativ for markant flere mennesker 
og derfor flere af vores potentielle kunder. Derudover er vi 
be-gyndt at spænde vores dukke fast med sikkerhedssele. 
Kombinationen af 95% fraktil dukken og sikkerhedssele er 
lige så krævende som vores gamle standard, men langt mere 
realistisk.

Tidligere  
Sika SDAT standard

Ny 
Sika SDAT standard

Dukke 50 % fraktil dukke
175 cm
78 kg

95 % fraktil dukke
188 cm
101 kg

Brug af sikker-
hedssele

Sika brugte dukker 
som ikke var fast-
spændt for at dække 
lande, uden lov om 
brug af sikkerhedssele

Sika bruger fastspændte 
dukker, da brug af sik-
kerhedssele nu er et 
lovkrav

Crash test Overholder FMVSS 
212/208

Overholder FMVSS 
212/208

INNOVATION ER VORES PASSION SIKKERHED UDEN KOMPROMIS
Ny Sika SDAT standard

188 cm / 101 kg
175 cm / 78 kg
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Udskiftning af bilruder

POWERCURE
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POWERCURE

PowerCure er den seneste teknologi indenfor accelereret hærdning af lim. PowerCure er fra grunden 
udviklet sammen med autoglasteknikere, er designet til brug både udenfor og på værkste-det og 
har vist sit værd under de hårdeste betingelser.  

PowerCure lime præsterer på et nyt niveau med uovertruffen funktionalitet. For første gang har vi 
udviklet en systemløsning til udskiftning af autoruder. Den proces har givet os mulighed for at 
udfordre hvert enkelt trin i brugen af limen – fra posen sættes i pistolen til den egentlige påføring 
af limen. PowerCure systemet er formentlig det første nogensinde, der fra grunden er udviklet 
sammen med autoglasteknikere. 

 � Simpelt som et 1-komponent system
 � Minimeret spild, maksimeret udnyttelse af limen
 � Ergonomisk design
 � Hurtigste limskift på markedet
 � Lang åbentid men hurtig hærdning

PRÆSTÉR MED ULTIMATIV 
TEKNOLOGI
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Udskiftning af bilruder

Med Sika’s PowerCure rudelim kan en bil løftes i forruden kun 60 minutter efter ruden er monteret. 
Det er vores praktiske forståelse af en lim, der er hærdet til OEM-niveau.

HÆRDET TIL OEM-NIVEAU
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Det at have en kort Sikker-Kør-Væk-Tid (SDAT) 
er ikke definitionen på et sikkert system! Bilpro-
ducenter bruger strengere standarder for hvor-
når en bil kan køre igen end den gennemsnitlige 
autorudemontør. Indtil nu har ingen systemer 
kunnet leve op til bilproducenternes (OEM)
præstationskrav hurtigt nok og nemt nok til at 
kunne anvendes af uafhængige autoglasmontører.  

PowerCure LIME ER ANDERLEDES!

HÆRDET TIL OEM NIVEAU
PowerCure lime hærder uafhængigt af klimaet indefra lim-
strengen. De hærder indenfor minutter til det styrkeniveau, 
som bilproducenterne specificerer. PowerCure lime bringer 
bilens karrosseri tilbage til den originale styrke indenfor bare 
60 minutter, mens 1-komponente produkter kan kræve op til 
uger – afhængigt af klimaet. Hurtig genskabelse af karrosseriets 
egenskaber er en af nøgleårsagerne til, at nogle bilproducen-
ter kræver, at deres servicecentre anvender accelererede eller 
2-komponente lime. Der er også andre fordele ved at anvende 
PowerCure: 

�  Sensorer kan kalibreres hurtigt og uden bekymringer 
�  Biler, der kommer retur, kan repareres hurtigt uden risiko 

for at svine bilens interiør
� Forsikringssager og underleverandørarbejder vil alle leve op  
 til alle OEM standarder 

  - og du kan endda løfte bilen i forruden kun 60 minutter 
     efter montering.  

LIM TIL UDSKIFTNING AF AUTORUDER

Produkt SikaTack® ELITE 
designet til PowerCure

Teknologi Accelereret polyurethan 

Sikker-Kør-Væk-Tid  (SDAT) 30 min

Sikker-Kør-Væk-Tid temperatur-
betingelser

–10°C til 40°C

Hærdet til OEM niveau 60 min

Åbentid (23°C/50% r.f.) 10 min

Påføring Påføres kold

Alt-I-Et modul

PRÆSTATION UD OVER SDAT

 � √
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Udskiftning af bilruder

PRÆCISION I DINE HÆNDER

PowerCure limsystemet giver samme præcision og ydelse som de pumpesystemer, der anvendes på 
bilproducenternes produktionslinjer. Systemet kombinerer høj fleksibilitet, ergonomi, brugerven-
lighed og minimalt spild, og præsenteres i et klart og fokuseret design. Brugen af en enkelt børste-
løs motor giver en mekanisk kobling af påføring, dosering og dynamisk blanding, og gør det muligt 
at justere påføringshastigheden løbende uden kompromis. PowerCure er systemløsningen til mindre 
fuge- og limopgaver hvor kontrolleret hærdning er et krav.

MIXEREMBALLAGE

Baseret på poser: PowerCure em-
ballagen er baseret på poser, den mest 
effektive emballageløsning til rudelime. 
Emballagen er designet til minimalt spild 
og enkel opstart og skift. 

Dynamisk og effektiv: Mixeren er 
designet så den svarer til en traditionel 
dyse. Det specielt udformede V-snit 
understøtter påføring af limen i en pas-
sende vinkel mod glasset og nedsætter 
materialeforbruget med op til 8%.
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PowerCure PISTOL

Enkel motor: PowerCure Pistolen matcher præcisio-
nen i de pumpe- og doseringssystemer, der anvendes 
på bilproducenternes produktionslinjer. Brugen af en 
enkelt børsteløs motor giver en mekanisk kobling af 
påføring, dosering og dynamisk blanding, og gør det 
muligt at justere påføringshastigheden løbende uden 
kompromis. 

'HELT FRA STARTEN HAR VI ANALYSERET ARBEJDS- OG HÅNDTERINGS-
METODER HOS BRUGERE I MARKEN. HVERT LILLE TRIN BLEV UNDER-
SØGT OG UDFORDRET. VI SIGTEDE MOD AT GØRE BRUGEN AF POWER-
CURE SÅ SIMPEL SOM AT ANVENDE ET 1-KOMPONENT PRODUKT. PÅ 
MANGE OMRÅDER ER DET FAKTISK SIMPLERE OG HURTIGERE.' 
David Tobler, Head Automotive Aftermarket
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Udskiftning af bilruder



13Udskiftning af bilruder

FORBEHANDLINGSPROCES Sort-Primer-
FRI 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**

Med Sika’s forbehandlingsprodukter og førsteklasses lime sikrer vi en effektiv proces helt fra start. 
Autoglas-specialister får glæde af en fremragende arbejdsgang med matchende produkter.

      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

Præstation fra start

PRODUKTSORTIMENT

LIME SikaTack® ELITE 
Designet til PowerCure

SikaTack® PRO SikaTack® Drive Sikaflex® -556

Teknologi

Accelereret 
Polyurethan

1-komponent  
polyurethan

1-komponent  
hybrid polyurethan

Forbehandlingsproces

Sort-Primer-FRI

Sort-Primer

Egenskaber

Påføres kold

Minimum-Kør-Væk-Tid
SDAT

30 min 30 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

Hærdet til OEM niveau 60 min -- -- --

Åbentid 10 min 8 min 10 min 10 min

Alt-I-Et modulus
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Udskiftning af bilruder

RUDELIME
Løsninger til enhver opgave

SikaTack® ELITE 
Ultimativ lim til autoglas-specialister

Med SikaTack® ELITE har vi udviklet en avanceret rudelim til vores innovative PowerCure systemteknologi. 
Den hurtige hærdning af SikaTack® ELITE gør det muligt for dig at overholde alle OEM krav på mindre en 60 
minutter! Sikker-Kør-Væk-Tid er opfyldt allerede 30 minutter efter montering. Sæt turbo på din forretning 
med en potentiel rekordpræstation.

DINE FORDELE
 � 30-min Sikker-Kør-Væk-Tid testet i henhold til den nye 95% faktil FMVSS 212/208 standard
 � Hærdet til OEM niveau indenfor 60 min.
 � Opfylder alle OEM-krav inklusiv Volvo, VW, Audi, etc.
 � Hurtig gennemhærdning
 � Hærder uafhængig af klima
 � Meget kort streng ved afslutning
 � Kompatibel med alle bilmærker grundet Sika’s Alt-I-Et modulus teknologi

SikaTack® ELITE kræver PowerCure Pistol og PowerCure Mixer. Ved forbehandling 
skal Sika’s Sort-Primer proces følges.

UDVALG
 � Karton á 14 × 600 ml PowerCure pose Vare nr. 496374
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SikaTack® Drive 
Rudelim til det professionelle autoværksted

Sikaflex®-556 
Hybrid rudelim til det professionelle autoværksted

SikaTack® Drive er autoværkstedets foretrukne rudelim. Den er let at påføre og den har fremragende tekniske egenskaber. 
SikaTack® Drive har en Sikker-Kør-Væk-Tid på 2 timer testet uden sikkerhedssele. En stærk kombination af kvalitet, høj sikker-
hed og brugervenlighed.

Sikaflex-556 er autoværkstedets arbejdsmiljøvenlige rudelim. Den indeholder ikke 
isocyanater, opløsningsmidler eller PVC. Den er ekstremt stærk sammenlignet med 
andre isocyanatfrie rudelime og overholder OEM-specifikationer. Sikaflex®-556 har 
en Sikker-Kør-Væk-Tid på 3 timer testet uden sikkerhedssele.

DINE FORDELE
 � 2 timers Sikker-Kør-Væk-Tid testet uden sikkerhedssele
 � Kort streng ved afslutning
 � Kompatibel med alle bil mærker pga. Sika’s Alt-I-Et modulus teknologi
 � Kompatibel med Sika’s Sort-Primer-FRI eller Sort-Primer forbehandlingsproces

UDVALG
 � Karton á 12 × 300 ml patroner  Vare nr. 401649
 � Karton á 10  Premium rudelimsæt  Vare nr. 499743

DINE FORDELE
 � 3 timers Sikker-Kør-Væk-Tid testet uden sikkerhedssele
 � Kort streng ved afslutning
 � Kompatibel med alle bilmærker pga. Sika’s Alt-I-Et modulus teknologi
 � Kompatibel med Sika’s Sort-Primer-FRI eller Sort-Primer forbehandlingsproces

UDVALG
 � Karton á 12 × 300 ml patroner  Vare nr. 416035
 � Karton á 20 x 600 ml poser  Vare nr. 428771

SikaTack® PRO 
Premium lim til autoglas-specialister

Vores innovative lim er testet under de skrappeste betingelser. SikaTack® PRO tilbyder en Sikker-Kør-Væk-Tid på 30 minutter 
og er testet efter vores nye 95% fraktil FMVSS 212/208 standard. Med vores Alt-I-Et modulus teknologi er SikaTack® PRO det 
perfekte match til alle bilmærker og –modeller, og giver høj værdi for pengene. 

DINE FORDELE
 � 30 min. Sikker-Kør-Væk-Tid testet i henhold til den nye 95% fraktil FMVSS 212/208 stan-
dard

 � Sikker-Kør-Væk-Tid gældende i alle klimaer fra -10 til +35°C
 � Meget kort streng ved afslutning
 � Kompatibel med alle bilmærker pga. Sika’s Alt-I-Et modulus teknologi
 � Kompatibel med Sika’s Sort-Primer-FRI eller Sort-Primer forbehandlingsproces

UDVALG
 � Karton á 12 × 300 ml patroner Vare nr. 496038
 � Karton á 12 × 400 ml patroner Vare nr. 496039
 � Karton á 20 × 600 ml patroner Vare nr. 496037

RUDELIME
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Sika® Cleaner PCA 
Til afrensning af forurening

Sika® Cleaner G+P 
Højkvalitets glasrens

Sika® Cleaner PCA er en speciel skumklods som effektivt fjerner silikonerester og anden forurening fra limfladen på en rude. Den 
er designet til at fjerne urenheder, som ikke kan fjernes med standard rensemidler og anvendes normalt sammen med 
Sika® Cleaner G+P ruderens. Du ser effekten før behandlingen er overstået!

Sika® Cleaner G+P er en alkoholbaseret ruderens til rengøring af glas og hårde overflader. Sika Cleaner G+P kan anvendes til at 
fjerne mærker efter fingre samt almindeligt snavs. Produktet efterlader ingen rester på overfladen, er let at anvende, og efter-
polering af ruden er ikke nødvendig.

Sika® Cleaner G+P anvendes som en del af Sika’s Sort-Primer-FRI og Sort-Primer proces for 
udskiftning af autoruder.

 
DINE FORDELE

 � Nem at bruge
 � Meget pålidelig
 � Fjerner mange former for forurening såsom silikonerester, taperester og selvklæbende etiketter
 � Har evnen til at slibe forurening væk uden at lave ridser
 � Kan også bruges til påføring af Sika® Primer-207

Vi anbefaler at anvende Sika® Cleaner PCA hvis der konstateres silikonerester eller anden forurening 
på limfladen. Kontrol foretages ved at sprøjte med Sika® CleanGlass.

UDVALG
Karton á 168 stk.'s  Vare nr. 492763

DINE FORDELE
 � Efterlader ikke striber
 � Tørrer hurtigt

UDVALG
Karton á 12 × 500 ml manuel spray  Vare nr.. 526749 
25 L dunk   Vare nr. 93447

RENGØRING OG FORBEHANDLING
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Sika® Aktivator PRO 
Helårs glasaktivator til Sort-Primer-FRI rudelimning

Sika® Primer-207 
Sort primer til brug ved udskiftning af autoruder

Sika® Aktivator PRO er en unik forbehandling specielt designet til at forbedre vedhæftning på limfladerne ved rudeskift. Følges 
Sika’s Sort-Primer-FRI forbehandling er Sika® Aktivator PRO den eneste nødvendige forbehandling ved et standard rudeskift. 

Sika® Aktivator PRO er simpel at bruge: Den påføres med et enkelt strøg med en fugtet klud. Efter 3 minutters afdampningstid 
er overfladen klar til limning. Sika® Aktivator PRO kan påføres ved temperaturer fra -10 til +45°C.

All-round glas- og lakprimer specielt designet til udskiftning af autoruder. Sika® Primer-207 giver en glimrende vedhæftning som 
en et-trins primer til float glas og ruder med keramisk kant, såvel som til OEM- og reparationslak, PVC, PMMA, ABS og en række 
andre plastmaterialer. Den kan også anvendes som korrosionsbeskyttelse ved rudeskift.

Følges Sika’s Sort-Primer forbehandlingsproces klares forbehandling af alle overflader med Sika® Primer-207. Følges Sika’s Sort-
Primer-FRI forbehandlingsproces anvendes Sika® Primer-207 f.eks. til udbedring af lakskader og korrosionsbeskyttelse. Se side 13.

DINE FORDELE
 � Påføres med et enkelt strøg med fugtet klud
 � 3-minutters afdampningstid
 � Helårs-teknologi

UDVALG
 � Karton á 18 × 1,1 ml pad  Vare nr. 406655
 � Karton á 24 × 30 ml dåser  Vare nr. 498915
 � Karton á 6 ×250 ml dåser  Vare nr. 170347

DINE FORDELE
 � Hurtig tørring: Kun 3 minutter året rundt
 � Et produkt: Simplificerer arbejdsprocessen og lagerbeholdningen
 � En løsning for alle typiske overflader ved rudeskift

UDVALG
 � Karton á 24 × 30 ml dåser  Vare nr. 498914
 � Karton á 8 × 100 ml dåser  Vare nr. 498913
 � Karton á 6 ×250 ml dåser  Vare nr. 417302

RENGØRING OG FORBEHANDLING
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Sika® Nozzle Cutter 

Sika® Handclean 

Specielt designet tang til hurtig og let klipning af V-snit i dyser. 

Til let rengøring af frisk, uhærdet polyuretan eller primer fra hænderne. 
Mild afrensning af hud og andre overflader.

UDVALG
 � Sika®Nozzle Cutter  Vare nr. 92729

UDVALG
 � Sika® Handclean. Spand med 70 servietter. Vare nr. 174089

TILBEHØR
Alt hvad du behøver for problemfri rudeskift
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PowerCure TILBEHØR
PowerCure Pistol

PowerCure Mixere

Reservedele for PowerCure 

PowerCure Pistol anvendes til påføring af PowerCure lime som SikaTack® ELITE. 

PowerCure lime som SikaTack® ELITE kan kun bruges sammen med PowerCure mixere. 

Reservedele til PowerCure pistolen kan bestilles online på http://www.sika.com/PowerCure.

Kassen indeholder: Sika PowerCure Pistol, 2 Ah 18V Li-ion genopladeligt batteri, 
lader, reservedelssæt og dokumentation.

UDVALG
 � PowerCure Pistol   Vare nr. 483561

UDVALG
 � PowerCure Mixer V-snit Karton á 50 stk.'s  Vare nr. 483560
 � PowerCure Mixer Rund Karton á 40 stk.'s  Vare nr. 496783

Der findes en række reservedele til mindre reparationer såvel som tilhørende 
instruktioner.

Batteri til PowerCure
Genopladeligt 18V Li-ion batteri til PowerCure Pistol, og Milwaukee C18PCG.

UDVALG
 � Li-ion Batteri 18V 2 Ah   Vare nr. 494106 
 � Li-ion Batteri 18V 4 Ah

ANDRE RESERVEDELE 
 � PowerCure Spare Cover Grey   Vare nr. 494111
 � PowerCure Spare Hand Pad   Vare nr. 494112
 � PowerCure Spare Mixer Cap Red   Vare nr. 494109
 � PowerCure Spare Tooth Rack Cover   Vare nr. 494118

TILBEHØR PowerCure ACCESSORIES
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Udskiftning af bilruder

SIKA DANMARK A/S
Hirsemarken 5
3520 Danmark
+45 48 18 85 85
www.sika.dk

HVEM ER VI
Sika AG (Schweiz) er en global virksomhed, som leverer specialiserede 
kemiprodukter. Sika er leverandør til byggebranchen og fremstillings-
industri (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, struktu-
relle forstærkningssystemer, industrigulve såvel som membraner til tag-
dækning og vandtætning. 

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

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


