
Højteknologiske løsninger
Klæbe- og tætningsmasse til
reparation af bilkarrosserier
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www.sika.dk

Vores seneste salgsbetingelser gælder.
Læs venligst gældende tekniske datablade før anvendelse af produkter.

Sika
Worldwide

„Sika er en global virksomhed som er leverandør af specialiserede kemikalieprodukter. Sika er den føren-
de leverandør af produkter til forsegling, limning, dæmpning og forstærkning som anvendes indenfor in-
dustri, byggeri og anlæg.

Sika har datterselskaber i mere end 70 lande. Mere end 12.000 ansatte sikrer kunder i hele verden opti-
mal service og support.“



Sikaflex®-527 AT
Universal hybrid klæbe-/tætningsmasse

Produktfordele

Overmalbar med vandbaserede malingssystemer ”vådt-i-vådt” og efter skindannelse
	 kompatibel med de mest almindelige malingsystemer og giver en fleksibel arbejdsproces

Fremragende glitning og efterbehandling med pensel eller spartel
	 perfekte overflader med ønskede kosmetiske egenskaber

Trækker ikke tråde, hurtighærdende og god stabilitet 
	 nem, ren og problemfri produktpåføring

Optimal kombination af bearbejdelighed og hærdehastighed over et bredt temperaturområde 
	 høj fleksibilitet under arbejdsprocessen uden at gå på kompromis med kvaliteten

Permanent elastisk og ældningsbestandig
	 perfekte lyd- og vibrationsdæmpende egenskaber 

Sikaflex®-529 AT
Sprøjte- og penselbar hybrid tætningsmasse

Produktfordele

Overmalbar med vandbaserede malingssystemer ”vådt-i-vådt” og efter skinddannelse
	 kompatibel med de mest almindelige malingssystemer og giver en fleksibel arbejdsproces

Sprøjtbar, men kan også anvendes som fuge - har fremragende forarbejdningsegenskaber  
med pensel eller spartel
	 nem og perfekt genskabning af den originale fabriks-struktur

Hurtig hærdning, ingen oversprøjtning og avanceret stabilitet
	 nem, ren og problemfri produktpåføring

Permanent elastisk og ældningsbestandig
	 langtidsholdbar vandtæthed samt lyd- og vibrationsdæmpende egenskaber

Sikaflex®-552 AT
Højtydende hybrid klæber

Produktfordele

Hurtig hærdning, fremragende stabilitet og høj klæbeevne straks efter påføring 
	 nem, ren og problemfri produktpåføring - midlertidig fastspænding unødvendig 

Fremragende vedhæftning på mange forskellige materialer uden brug af primer
	 hurtigere påføring med lavere fejlprocent, kan modstå høje dynamiske belastninger

Overmalbar med vandbaserede malingssystemer (vær opmærksom på fugebevægelser)
	 visuelt skjulte samlinger

 Ældningsbestandig, stød- og slagsikker
	 sikre, langtidsholdbare samlinger

AnvendelsesområderForsegling, sprøjtning og limning

– Universal forsegling til indvendige og udvendige elastiske fuger
 (f.eks. kanter, almindelige samlinger, overlapningssamlinger)
– Ikke-bærende limområder
– Vibrations- og lyddæmpende 
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– Forsegling af svejsesømme, kanter og overlapssamlinger
– Små indvendige sprøjtesømme (f.eks. bagagerum)
– Små udvendige sprøjtesømme (f.eks. hjulkasser)
– Overfladepåføring (f.eks. undersiden af motorhjelmen)

– Limning af ekstra udstyr (f.eks. spoilers, emblemer)
– Limning af indvendige dele (f.eks. gulv, indstigningsliste)
– Limning af karrosseridele (f.eks. skærmkanter, pyntelister)

Forsegling af samlinger  Kantforsegling Karrosserisamlinger

Sprøjteforsegling Penselbar forsegling Overflade coatning

Limning af spoilers Pyntelister Limning af emblem


