
Sika® Aktivator PRO
FORBEHANDLING TIL 
SORT PRIMER-FRI RUDESKIFT
DINE FORDELE 
 Påføres med et enkelt strøg med fugtet klud
 3 minutters afdampningstid
 Helårs-teknologi (-10 C° til +45 C°)
 Fås som engangs-pads, i 30 ml dåser og i 250 ml dåser 

NYHED
NU OGSÅ SOM ENGANGS-PADS



Sika® Aktivator PRO
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SIKA DANMARK A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
www.sika.dk

Al rådgivning gives og alle ordrer accepteres alene i henhold til Sika Danmark A/S's gælden-
de salgs- og leveringsbetingelser. Brugere skal altid konsultere den nyeste udgave af det 
lokale produktdatablad for produktet, kopier af hvilket udleveres på forlangende.

BESKRIVELSE
Sika® Aktivator PRO er en unik forbehandling specielt designet til at forbedre vedhæftning på limfladerne ved 
rudeskift på biler. 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 enten pad eller fugtet klud. Efter 3 
minutters afdampningstid er overfladen klar til limning. Sika® Aktivator PRO kan bruges ved temperaturer fra -10 
til +45 C.

Fra Dåse: Fugt en ren og fnugfri klud eller papirserviet og påfør Sika Aktivator PRO på limfladerne med et enkelt 
strøg i én retning. Dåsen skal anvendes indenfor en måned efter første åbning. Luk altid dåsen omhyggeligt efter 
brug.

Med Pad: Hold pad‘en direkte mod glasset og klem på håndtaget med tommel- og pegefinger for at bryde den 
indre forsegling og lade Sika Aktivator PRO løbe ud i puden. Påfør Sika Aktivator PRO på glasset i én retning mens 
pad‘en holdes i direkte kontakt med glasset. Afslut lige før startstedet for at sikre komplet dækning af limfladen.

SORT-PRIMER-FRI PROCES VED RUDESKIFT

FORBEHANDLINGSPROCES Sort-Primer-
FRI 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


