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Kapitola 1.

AGR

1. produkty pro lepení autoskel
SikaTack®-Drive
Pružné, 1komponentní, vzdušnou vlhkostí vytvrzující a elektricky nevodivé lepidlo na bázi polyuretanu s vysokou
přilnavostí na sklo, ochranou keramiku a laky karoserie. Zvýšená stabilita nanášeného lepidla při nanášení za
studena, aplikace na ochrannou keramiku bez primeru, pro skla s integrovanými anténami. Vhodné pro standardní
profesionální lepení autoskel do všech typů karoserií.
Balení: 300 ml kartuše, 400 ml unipac, 600 ml unipac
Barva: černá

SikaTack®-MOVEIT

Pružné, 1komponentní, za studena zpracovatelné, elektricky nevodivé, vzdušnou vlhkostí vytvrzující lepidlo na
bázi polyuretanu s vysokou přilnavostí na sklo, ochrannou keramiku a laky karoserií, pro všechny typy karoserií
a rozsahy modulů. Velmi dobrá stabilita nanášeného lepidla a vysoká počáteční pevnost spoje za širokého
spektra teplotních podmínek, aplikace na ochrannou keramiku možná bez primeru. Pouze pro profesionální
zpracování při rychlých opravách.
Balení: 300 ml kartuše, 400 ml, 600 ml unipac
Barva: černá

SikaTack®-MOVE Transportation

1komponentní polyuretanové lepidlo pro opravárenské přímé lepení skel s delším otevřeným časem (pro
autobusy, nákladní a kolejová vozidla a kabiny užitkových strojů), pro rychlé lepení zejména větších a těžších
skel.
Balení: 600 ml unipac
Barva: černá

Sikaflex®-256

Pružné, 1komponentní, vzdušnou vlhkostí vytvrzující lepidlo na bázi polyuretanu se střední počáteční pevností,
s vysokou přilnavostí na sklo, ochrannou keramiku a laky karoserií. Dobrá stabilita nanášeného lepidla
a zpracovatelnost, aplikace na ochrannou keramiku možná bez primeru. Vhodné pro drobné opravy osobních
automobilů.

Balení: 300 ml kartuše
Barva: černá

Sika® Aktivátor PRO
Je unikátní předúpravový systémový prostředek pro opravárenské výměny autoskel. Je speciálně uzpůsoben pro
zajištění adheze na povrchy skel, keramiky a autolaků. Je určen k čištění a zvýšení přilnavosti aktivačním účinkem
zejména na sklo, keramickou ochrannou vrstvu na sklech, na předextrudovaný PUR profil na sklech, na
seříznutou zbytkovou vrstvu PUR lepidla, na některé laky.

Balení: láhev 100 ml, 250 ml, 1 l
Barva: transparentní, čirý

Sika® Primer-206 G+P

Přípravek pro zvýšení adheze pro UV ochranu skla a laminátu, pro zvýšení adheze na hliník, laminát a některé
plasty, laky, nerez.

Balení: 30 ml, 250 ml, 1000 ml
Barva: černá

Sika®-CleanGlass
®

Sika -CleanGlass je přípravek k čištění / mytí skla a neporézních povrchů, který je určen zejména při předpřípravě
a po montážích skel k jejich čištění a mytí. Rozpouští a z povrchu odstraňuje stopy otisků prstů, zbytky mastnot
a všeobecná stopová znečištění. Lze použít také na jiné neporézní materiály. Produkt nezanechává na povrchu
stopy.

Balení: 25 l kanystr (koncentrát 1:4), 5 l kanystr
Barva: namodrale transparentní

Kapitola 2.

CBR

2.1 AT řada
Sikaflex®-527 AT

®

Tmel pro víceúčelové elastické spoje, Sikaflex -527 AT je 1komponentní tmel na bázi PUR hybrid pro víceúčelové
elastické spoje pro interiér i exteriér vozu. Reakcí se vzdušnou vlhkostí vytvrzuje v trvanlivý elastomer. Je vhodný
pro těsnění švů, jednoduché lepení a také pro snížení vibrací a tlumení hluku.
Balení: 300 ml kartuše, 400 ml unipac
Barva: bílá, černá, světle šedá

Sikaflex®-529 AT

®

Stříkatelný těsnicí tmel pro karoserie vozidel, Sikaflex -529 AT je stříkatelný, 1komponentní, vzdušnou vlhkostí
v elastomer vytvrzující tmel na bázi PUR hybridu pro účely těsnění spojů, zejména karoserií. Je určen pro
utěsňování přeplátovaných spojů tenkých dílů, lemů dílů a vnitřních svarových švů, zejména při karosářských
prácích.
Balení: 290 ml kartuše, 300 ml unipac
Barva: černá, okrová

Sikaflex®-552 AT

®

Vysokopevnostní konstrukční a montážní lepidlo Sikaflex -552 AT je elastické, tolerance vyrovnávající,
1komponentní lepidlo, pro karoserie vozidel, které reakcí se vzdušnou vlhkostí vytvrzuje v trvanlivý elastomer. Je
vhodný pro strukturální spoje, které budou namáhány zejména dynamickým zatížením. ––Vhodnými podklady
jsou kovy, ocelové plechy, lakované povrchy a plasty.
Balení: 300 ml kartuše, 600 ml monoporce
Barva: černá, bílá

2.2. Ochranné nástřiky pro karoserie
SikaGard®-6010
Rychleschnoucí tixotropní natíratelný přípravek na bázi polymerizovaných bitumenů pro ošetření zejména
spodních částí podběhů karoserie. Po zaschnutí zůstává tuhý flexibilní film s účinkem tlumení hluku a zvyšující
ochranu proti korozi. Přípravek není možné přelakovat.
Balení: 1 l plechovka
Barva: černá

SikaGard®-6050

Rychleschnoucí stříkatelný přípravek na bázi polymerizovaných bitumenů pro ošetření zejména spodních částí
podběhů karoserie. Po zaschnutí zůstává tuhý flexibilní film s účinkem tlumení hluku a zvyšující ochranu proti
korozi. Přípravek není možné přelakovat.
Balení: 1 l plechovka
Barva: černá

SikaGard®-6060

Je trvanlivý tixotropický ochranný nástřik na bázi bitumenů s vysokým antikorozním ochranným účinkem a s velmi
dobrými protihlukovými tlumicími vlastnostmi pro ošetření zejména spodních částí a podběhů karoserií
automobilů.
Balení: 1 l plechovka, 10 l kanystr, 60 l sud
Barva: černá

SikaGard®-6060 S

Je trvanlivý tixotropický ochranný nástřik ve spreji na bázi bitumenů s vysokým antikorozním ochranným účinkem
a s velmi dobrými protihlukovými tlumicími vlastnostmi pro ošetření zejména spodních částí a podběhů karoserií
automobilů.
Balení: 500 ml sprej
Barva: černá

SikaGard®-6210

Antikorozní ochranný přípravek na bázi speciálních vosků určený zejména pro ochranu dutin karoserií. Přípravek
je bez rozpouštědel, výborně penetruje do kapilárních spár a funguje jako vodoodpudivý. Po vytvrzení zůstává na
povrchu voskový tuhý hladký film s výbornými antikorozními vlastnostmi. Přípravek odolává vysoké teplotě a je
aplikovatelný pro povrchové ošetření bloků motorů.
Balení: 1 l plechovka
Barva: transparentní

SikaGard®-6220

Je jantarový (žlutý), odolný vosk s vynikající protikorozní ochranou, přesvědčuje svými vynikajícími aplikačními
vlastnostmi a finálním vzhledem. Díky své výborné penetraci do kapilárních spár dokonale chrání i těžko přístupná
místa.
Balení: 1 l plechovka, 10 l kanystr, 60 l sud
Barva: jantarová

SikaGard®-6220 S

Je jantarový (žlutý), odolný vosk ve spreji s vynikající protikorozní ochranou, přesvědčuje svými vynikajícími
aplikačními vlastnostmi a finálním vzhledem. Díky své výborné penetraci do kapilárních spár dokonale chrání
i těžko přístupná místa
Balení: 500 ml sprej
Barva: jantarová

SikaGard®-6250

Je stříkatelný antikorozní nátěr na ochranu a opravy neviditelných částí vozidel, jako jsou dutiny dveří, boční
panely motorové kapoty, kufry, prahy, příčníky a sloupy. Vzhledem ke své vysoké teplotní odolnosti (až +180 °C),
muže být také použit k ochraně motoru.
Balení: 1 l plechovka
Barva: bělavá

SikaGard®-6250 S

Je stříkatelný antikorozní nátěr na ochranu a opravy neviditelných částí vozidel, jako jsou dutiny dveří, boční
panely motorové kapoty, kufry, prahy, příčníky a sloupky.
Balení: 500 ml sprej
Barva: bělavá

SikaGard®-6440

Je stříkatelný antikorozní nátěr na ochranu a opravy zranitelných, lakovaných částí vozidel, jako jsou prahy, lemy
blatníků, přední a zadní podběhy, stejně tak jako spodky vozidel atd ..
Balení: 1 l plechovka
Barva: černá / šedá

SikaGard®-6440 S
Je stříkatelný antikorozní nátěr na ochranu a opravy zranitelných, lakovaných částí vozidel, jako jsou prahy, lemy
blatníků, přední a zadní podběhy, stejně tak jako spodky vozidel atd..
Balení: 500 ml sprej
Barva: černá / šedá

SikaGard®-6470

Je trvanlivý tixotropický ochranný nástřik na bázi syntetických kaučuků s vysokým antikorozním ochranným
účinkem a s velmi dobrými protihlukovými tlumícími vlastnostmi pro ošetření zejména spodních částí a podběhů
karoserií automobilů před abrazí. Původní struktura je snadno reprodukovatelná.
Balení: 1 l plechovka
Barva: černá, šedá

SikaGard®-6470 S

Je trvanlivý tixotropický ochranný nástřik na bázi syntetických kaučuků s vysokým antikorozním ochranným
účinkem a s velmi dobrými protihlukovými tlumícími vlastnostmi pro ošetření zejména spodních částí a podběhů
karoserií automobilů před abrazí. Původní struktura je snadno reprodukovatelná.
Balení: 500 ml sprej
Barva: černá, šedá

SikaGard®-6450

Ochranný přípravek na bázi syntetických kaučuků s vysokým účinkem proti abrazivnímu působení štěrků
a antikorozní ochranou, aplikovatelný na všechny části karoserie, zejména prahy a podběhy. Umožňuje vytvářet
strukturovaný povrch.
Balení: 1 l plechovka
Barva : černá, šedá, bílá

Kapitola 3.

Pomocné prostředky

3.1. Pomocné prostředky
Sika® Tooling Agent N (zahlazovač)
Kapalina k čistému zahlazení tmelených vnějších vzhledových spojů.

Balení: láhev 1 l, 5 l
Barva: transparentní

Sika® Handclean

Vysoce účinné mycí utěrky k odstraňování znečištění od lepidel, primerů, barev, pryskyřic apod.

Balení: dóza 72 utěrek

Statický mixer 250 ml - Quadro 7,5z (pro SikaFast® 5211,5215,5221 - 250 ml duální kartuše)
Balení: ks

Statický mixer Fast 50 ml (pro SikaFast® 5215 balení 50 ml duální kartuše)
Balení: set 10 ks

3.2. aplikační pistole
Ruční pistole Avon 400 ml (pro 310 ml kartuše a 400 ml unipac)
Ruční pistole Avon 600 ml (pro 600 ml unipac)
Vzduchová pistole Winchester (pro 310 ml kartuše)
Vzduchová pistole Wilton 400 ml (pro 400 ml unipac)
Vzduchová pistole Wilton 600 ml (pro 600 ml unipac)
Vzduchová pistole Sherborne (pro 310 ml kartuše a 400 ml unipac)
Vzduchová pistole JETFLOW (stříkací a nanášecí pistole pro 400 ml unipac)
Pistole na karoserie (pro nástřiky Sikagard®, pro vnější i dutinové stříkání)
Ruční pistole Fast 250 ml (pro 250 ml duální kartuše)
Ruční pistole Fast 50 ml (pro 50 ml duální kartuše)
Vzduchová pistole Fast 250 ml (pro 250 ml duální kartuše)
Vzduchová pistole Fast 3000 (pro 490 ml duální kartuše)
Vzduchová pistole SG 500 (pro 380 ml duální kartuše Sikasil® SG 500 a WT 485)
Vzduchová pistole TS 459 LX (pro 450 ml duální kartuše SikaForce® 7550)
Vzduchová pistole TS 493 X (pro 600 ml duální kartuše SikaForce® 7888)
Elektrická aku-pistoleACS-400/T (pro 310 ml kartuše a 400 ml unipac)
Elektrická aku-pistoleACS-600/T (pro 600 ml unipac)
Ohřívací pícka 2 K ( k ohřevu 2 ks kartuší lepidel)
Pícka Energizer-pack (k ohřevu balení 600 ml unipac)

