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Soluţii tehnologice avansate
Campionul absolut al adezivilor de parbriz

Cod Produs 106261

SikaTack Drive
cel mai performant adeziv cu cel mai mic timp de imobilizare,
utilizat la toate tipurile de autoturisme, în orice condiţii climatice.

Trusă pentru montajul parbrizuluiu:

* SIKA TACK DRIVER - cartuş 300 ml/ unipack 
400 ml - 1 buc.
* SIKA AKTIVATOR PAD - 2 buc.
* SARMA rotundă - 1 m

Profilul companiei
SIKA AG, cu sediul în BAAR, este o companie elveţiană, leader în tehnologiile de procesare din domeniul 
sigilărilor, hidroizolaţiilor, ancorpărilor, pentru betoane şi pentru motoare, protecţiilor anticorozive, 
pardoselilor, acoperişurilor şi faţadelor.

În prezent, SIKA INDUSTRY, o divizie a SIKA este unul dintre furnizorii principali pentru clienţii prezenţi în 
industria auto la echiparea originală, segmentul de aftermarket, industria transporturilor şi a componentelor 
industriale.

Inovaţia, performanţa şi competenţa în industria echipării originale - OEM, cumulate cu siguranţa, încredere 
şi uşurinţa în aplicarea produselor, au făcut ca specialiştii din întreaga lume să vadă SIKA ca şi prima 
opţiune pentru repararea caroseriilor şi schimbarea parbrizelor.

SIKA TACK DRIVE (noua formulă)

* Proprietăţi excelente de aplicare
timp redus de aplicare, creşterea eficienţei
* Timp de imobilizare 2 ore/1 oră
timp redus de imobilizare, creşterea 
eficienţei
* Modul de elasticitate universal pentru 
toate tipurile de autoturisme
reduce riscul de a alege adezivul greşit
* Fără Primer
reducerea costurilor, creşterea eficienţei, 
timp redus de aplicare
* Fără resturi la aplicare
aplicare curată şi uşoară

Ambalare           tip ambalaj                culori
12X300 ml
12X400 ml
20X600 ml

  cartuş
unipack (salam)

negru

unipack (salam)
negru
negru

Trusa pentru montajul parbrizului 
este o soluţie la îndemână, ce 
conţine toate produsele necesare 
înlocuirii parbrizului în cele mai 
bune şi sigure condiţii.
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      Instrucţiuni de aplicare 
        SIKA TACK DRIVE
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Îndepărtaţi elementele de protecţie 
şi etanşare din jurul geamului în 
conformitate cu instrucţiunile 
producătorului.Înainte de înlăturarea 
vechiului geam, protejaţi vopseaua 
acoperind zonele adiacente acestuia cu 
banda adezivă. 
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Îndepărtaţi geamul cu una din 
următoarele scule: cuţit electric, coardă 
de pian, cuţit încălzit electric (având 
temperatura reglată corect).Protejaţi-vă 
ochii înainte de începerea operaţiunii.

Neteziţi stratul de poliuretan rămas 
pe caroserie până la o grosime de 1-2 
mm, pregătindu-l astfel pentru o nouă 
aplicare.

Aşezaţi noul geam în poziţia corectă, 
reglaţi-l, fixaţi distanţierele şi marcaţi cu 
bandă adezivă poziţia corectă. Această 
operaţiune se va efectua înainte de 
tratarea cu SIKA ACTIVATOR PRO.

Curăţaţi geamul folosind SIKA
CLEAN GLASS cu un şerveţel de hârtie 
până când acesta este curat şi complet 
uscat. Aplicaţi SIKA  ACTIVATOR cu un 
şerveţel într-un strat cât mai subţire. 
Geamuri cu poliuretan preaplicat: 
Aplicaţi SIKA  ACTIVATOR PRO în 
acelaşi mod, conform indicaţiilor.                                                                     

Pregătirea caroseriei: 
Curăţaţi suprafaţa de lipit de murdărie, 
folosind SIKA CLEAN GLASS. Repetaţi 
până ce suprafaţa rămâne curată. 
Dacă suprafaţa este murdară de ulei 
etc. folosiţi pentru curăţare diluantul 
SIKA ADHESIVE CLEANER.

Dacă partea de caroserie este 
ruginită, şlefuiţi rugina până la tabla 
curată, după care aplicaţi SIKA 
PRIMER 206 G+P într-un start subţire; 
de asemenea dacă vopseaua este 
zgâriată până la tablă, aplicaţi SIKA 
PRIMER 206 G+P în acele zone.

Aplicaţi un cordon triunghiular de 
adeziv pe marginea geamului sau 
a ramei metalice cu ajutorul duzei 
corect ajustată.

Noul parbriz se va fixa în poziţie în 
intervalul de timp specificat în fişa 
tehnică. Apăsaţi uşor de-a lungul 
perimetrului geamului pentru a 
asigura un bun contact cu stratul 
de adeziv. În timpul montajului lăsaţi 
geamurile laterale şi portierele 
deschise.

Fixaţi ornamentele şi elementele din 
plastic. Înlăturaţi adezivul de exces 
cu SIKA REMOVER 208.


