Edistynyt tekniikka ja erinomaiset
asennusominaisuudet
Uuden sukupolven hybridiliimat ja tiivistysaineet on kehitetty vastaamaan
autonkorikorjauksen erityisvaatimuksia.

Sikan edistyksellinen “AT-teknologia
Edistyksellisen “AT” teknologia perustuu uudentyyppiseen hybridipolymeeriin, joka on kehitetty Sikan omalla tutkimus- ja tuotekehitysosastolla. Siinä yhdistyvät menestyksekäs PU-teknologia ja tunnettu
MS - teknologia.
Hybridikemiassa yhdistyvät PU- ja MS -teknologian parhaat
ominaisuudet.

Sikan AT-teknologian edut
Tarttuu ilman pohjustusainetta yleisimpiin autojen koreissa käytettyihin
materiaaleihin.
 vahva, luotettava ja nopea liitos vähäisillä pintojen esikäsittelyllä
Erinomaiset asennusominaisuudet (esim. lyhytsäikeisyys)
 helppo, nopea ja siisti asennus
Parannettu levitettävyys
 helppo levittää käsikäyttöisellä patruunapistoolilla
Erinomaiset viimeistelyominaisuudet sekä viileässä että lämpimässä
 nopeuttaa työskentelyä
Hajuton, liuotin-, isosyanaatti-,silikooni- ja PVC- vapaa
 käyttäjä- ja ympäristöystävällisyys
Hyvä kesto ikääntymistä ja säänvaihteluita vastaan
 kestävät liitokset ja hyvänä pysyvä ulkonäkö

Parannettu päällemaalattavuus
Parantaakseen Sikaflex AT- sarjan päällemaalattavuutta, Sika on testannut yli
70 eri koostumusta uudesta tuotteesta usean maalivalmistajan vesipohjaisten
maalien kanssa. Varmistaakseen päällemaalattavuuden sujuvuuden Sikaflex AT
– tuotteiden ominaisuuksien heikentymättä, Sika on testannut päällemaalattavuutta välittömästi märkää märälle, 3, 24, 48 ja 72 tunnin jälkeen.
Sikaflex -527AT ja Sikaflex -529AT ei havaittu näkyviä vikoja testin missään
vaiheessa.

Lisäksi, Sika toteutti EN ISO 2409 mukaisen ns. ristiviiltotestin arvoidakseen
maalien tarttuvuuden Sikaflex -527 AT ja Sikaflex -529 AT tuotteisiin. Ristiviiltotesteja suoritettiin 2 tunnin, 7 vuorokauden, 1 kuukauden ja 6 kuukauden
kuluttua päällemaalauksesta. Nämä eri aikajaksot osoittivat, että maalin
irtoamista ei tapahdu minkään ajanjakson jälkeen.
Huolimatta äärimmäisestä testimenetelmästä uudet Sikaflex AT- tuotteet
läpäisivät testin varauksetta, ilman aihetta huoleen.

Sika - maailmanlaajuinen konserni
- paikallisesti läsnä

Sika AG on maailman johtava rakennus- ja teollisuuskemikaalien valmistaja ja markkinoija.
Sveitsiläinen yhtiö toimii globaalisti 80 maassa, 120 tytäryhtiön ja yli 16 000 työntekijän voimin.
Liikevaihto vuonna 2013 oli 5,14 Mrd CHF.
Sikan päätuotealueita ovat rakennus-, auto- ja laivanrakennusteollisuuden (linja-autojen,
kuorma-autojen ja kiskokaluston) tiivistys - liimaus - vaimennus - jäykistäminen ja niihin liittyvät korkealuokkaiset tuotemenetelmät: tiivistys- ja liimamassat, betonin lisäaineet, betonin
korjaustuotteet, rakenteelliset vaimennus- ja vahvistusmateriaalit, teollisuuden lattiapinnoitteet,
sekä vesikatemateriaalit.
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Sovellamme myymiimme tuotteisiin kulloinkin voimassa olevia myynti- ja toimitusehtojamme.
Tutustu aina voimassa olevaan tuotetietoesitteeseen ennen tuotteen käyttöä tai käsittelyä.

Kehittyneen teknologian ratkaisut
Liimat ja tiivistysaineet autojen
korikorjaukseen

PERUSTIIVISTYS

Tiivistys, ruiskutus ja liimaus
Sikaflex®-527 AT
Monikäyttöinen tiivistysmassa
Tuotteenb edut
Päällemaalattavissa vesipohjasilla maaleilla märälle tai kuivalle pinnalle
 yhteensopiva yleisimpien automaalien kanssa
Helppo viimeistellä pensselillä tai lastalla
 saavutetaan haluttu työnjälki
Lyhytsäikeinen, valumaton ja nopeasti kuivuva
 helppo ja siisti työskennellä
Optimaalinen tuote ympärivuotiseen käyttöön
 olosuhteista riippumattomat työskentelyominaisuudet

RUISKUTIIVISTYS

Pysyvästi elastinen ja kestävä
 pitkäikäinen äänen- ja värinänvaimennus

Sikaflex®-529 AT
Ruiskutettava ja siveltävä tiivistysmassa
Tuotteen edut
Päällemaalattavissa vesipohjasilla maaleilla märälle tai kuivalle pinnalle
 yhteensopiva yleisimpien automaalien kanssa
Ruiskutettava, helppo viimeistellä myös pensselillätai lastalla
 helppo saavuttaa alkuperäistä saumaa vastaava työnjälki
Nopeasti kuivuva ja valumaton
 helppo ja siisti työskennellä

ELASTINEN LIIMAUS

Pysyvästi elastinen ja kestävä
 pitkäikäinen äänen- ja värinänvaimennus

Sikaflex®-552 AT
Korkealaatuinen liimamassa
Tuotteen edut
Nopeasti kuivuva, valumaton ja korkea alkulujuus
 helppo ja siisti asennus, hyvä alkutartunta
Erinomainen tartunta useisiin materiaaleihin ilman pohjustusaineita
 hyvä kuormankestokyky (vetoleikkauslujuus: 2N/mm2)
Päällemaalattavissa vesipohjasilla maaleilla (huomioitava saumojen eläminen)
 huomaamattomat saumat
Erinomainen ikääntymisen kesto
 turvallinen, pitkäikäinen liitos

Käyttökohteet
– Monikäyttöinen liimatiistemassa sisä- ja ulkopuolisiin elastisiin saumohin
(esim. helmasaumoihin, lokasuojiin, näkyville jääviin saumoihin)
– Kuormittamattomat liimauskohteet
– Värinän- ja äänenvaimennus

Taitettujen
saumojan tiivistys

–
–
–
–

Helmapeltien
tiivistys

Korisaumojen
tiivistys

Saumojen tiivistys (esim. ovien ja helmojen saumat)
Ruiskusaumaus (esim. takakontti)
Ulkopuolinen ruiskupinnoitus (esim. pyöräkotelot)
Ruiskupinnoitus (esim. konepellin alapinta)

Ruiskutettu
sauma

Sivelty sauma

Pinnoittaminen

– Lisävarusteiden liimaus (esim. spoilerit ja levikkeet)
– Sivustan osien kiinnittäminen (esim. oviverhous)
– Peltien kiinnittäminen (esim. takalokasuoja, kylkilistat)

Spoilerin liimaus

Listojen liimaus

Peilien liimaus

SIKAFLEX®-AT VALIKOIMA

Tuotteett ja lisätarvikkeet
Tyyppi

Pakkaus

Sikaflex®-527 AT

sauman tiivistysmassa

12 x 300 ml patruuna

Sikaflex®-527 AT

sauman tiivistysmassa

12 x 400 ml kalvopakkaus

Sikaflex®-529 AT

SIKA® RUISKUTUSPISTOOLI

Sikaflex®-529 AT

ruiskutettava tiivistysmassa
ruiskutettava tiivistysmassa

12 x 290 ml patruuna (PE)
12 x 300 ml kalvopakkaus

Sikaflex®-552 AT

elastinen liima

12 x 300 ml patruuna

Sikaflex®-552 AT

elastinen liima

20 x 600 ml kalvopakkaus
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Väri
musta
vaalean harmaa
valkoinen
musta
vaalean harmaa
valkoinen
musta
okra
musta
okra
musta
valkoinen
musta
valkoinen

Sikaflex-529 AT:lla Sika ruiskupistoolilla onnistuu aina kun tuotteita
käytetään asianmukaisesti.
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Sika® ruiskutuspistooli - helppo käyttää!
1 avaa suutinta 1-2 kierrosta

Sikaflex®-529 AT: tasainen ja sileä alustastäydellistä ylimaalausta varten

Kilpailijan tuote: maali kertyy pohjalle,
jättäen osan pinnasta paljaaksi.

2 avaa säätöruuvia puoli kierrosta

LISÄTARVIKKEET

3 kierrä takaruuvia kunnes ruuvin kierrettä
näkyy n. 10 mm

SikaTack®-Drive Rep Set
Sikaflex®-521 UV
Sika® Cleaner-205
Sika® Cleaner-205
Sika® Remover-208
Sika® Tooling Agent N
Sika® Handclean
Sika® Jetflow Gun
Sika® Spray Gun
T22XP
H2
H14
Sika® -helmasaumasuutin
Sika® -suutinlajitelma
Sika® -normaalisuutin

Type
tuulilasin vaihtosarja
tiivistemassa UV alttiisiin kohteisiin
esikäsittelyaine
esikäsittelyaine
tuoreiden tahrojen poistoaine
saumojen viimeistelyaine
puhdistuspyyhe
paineilmakäyttöinen ruiskutuspistooli kalvopakkauksille
paineilmakäyttöinen ruiskutuspistooli patruunoille
paineilmakäyttöinen ruiskutuspistooli kalvopakkauksille
käsikäyttöinen pistooli kalvopakkauksille
käsipistooli patruunoille
helmasaumasuutin
ohjainsuutin/normaalisuutin/litteä suutin
normaalisuutin

Packaging
sarja
300 ml patruuna
250 ml pullo
1000 ml pullo
1000 ml pullo
1000 ml pullo
72 pcs pail
1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
12 kpl
10 / 10 / 2 kpl
12 kpl

