
VÝHODY
 ́ Bezpečný čas do odjazdu (SDAT): 30 minút
 ́ Bezpečný čas do odjazdu platný pre všetky klimatické podmienky 
 ́ Kompatibilita s výrobcami automobilov
 ́ Kompatibilný s procesom "All-Black" a s procesom bez použitia 
čierneho primera  

SikaTack® PRO
PRÉMIOVÁ VOĽBA PRE 
PROFESIONÁLNU VÝMENU 
ČELNÉHO SKLA



Platia naše najnovšie Všeobecné obchodné podmienky. Pred akýmkoľvek 
použitím a spracovaním si prosím preštudujte technický list výrobku. 
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SIKA SLOVENSKO, spol. s r.o.
Rybničná 38/E
831 06 Bratislava
Slovensko

Kontakt:
Telefón: +421 903 237 716
  +421 903 905 998
www.sika.sk

BEZPEČNOSŤ BEZ KOMPROMISOV
Sika je jediným výrobcom lepidiel na svete, ktorý testuje 
za použitia ťažších figurín (95%-ných figurín) pri crash 
testoch. Vďaka použitiu ťažších figurín, pokrývajú naše 
testy väčšie percento ľudí na svete.  

"ALL-BLACK" PROCES A PROCES BEZ POUŽITIA 
ČIERNEHO PRIMERA
SikaTack® PRO je kompatibilný s obomi inštalačnými 
procesmi, ktoré Sika ponúka. Proces bez použitia čierneho 
primera je najrýchlejší aplikačný proces pre štandartné 
autosklá, kým "All-Black" proces umožňuje predúpravu 
použitím iba jedného produktu pre všetky procesné kroky.  

SO SIKOU STE NA HLAVNEJ CESTE V BEZPEČÍ.

PROCES PREDPRÍPRAVY Proces bez 
použitia 
čierneho primera

"All-Black" 
proces

Sklo a sklo s keramickým rámikom • •

Drobné poškodenie príruby  < 5 cm² • • •

Poškodenie príruby  (5 cm² až 150 cm²) • • • • •

Neporušený OEM lak* • • •

Enkapsulované rámiky (PVC & RIM) • • •

Odrezaná húsenka PUR lepidla • voliteľne/ •

Predaplikovaný lepiaci systém • voliteľne/ •

PMMA/PC** • • •

• Sika® Aktivator PRO
• Sika® Primer-207

*po úplnom vytvrdnutí laku
**nutná ďalšia ochrana proti UV žiareniu. 
Pre viac informácií si prosím preštudujte 
návody pre inštaláciu autoskiel (k dispozícii 
samostatne)

ŠPIČKOVÉ RIEŠENIA, NAVRHNUTÉ A 
TESTOVANÉ PRE MAXIMÁLNU EFEKTIVITU
Používaním SikaTack® PRO sa môžete spoľahnúť na odbornosť a znalosti firmy Sika ako OEM dodávateľa a 
svetového lídra medzi lepidlami čelných skiel. Sme odhodlaní udržať proces jednoduchej inštalácie a chceme prispieť k 
bezpečnostnej rezerve pre Vás i Vášho zákazníka. 


