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 Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος 
Έκδοση 11 / 2009 

SikaTack®-Drive (New Formulation) 
Υψηλής απόδοσης συγκολλητικό αντικατάστασης παρμπρίζ 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Χημική βάση Πολυουρεθάνη ενός 
συστατικού 

Χρώμα (CQP1 001-1) Μαύρο 
Μηχανισμός ωρίμανσης Ωριμάζει με την υγρασία 
Πυκνότητα (μη ώριμου υλικού) (CQP 006-4) 1,25 kg/l περίπου 
Αντίσταση κρέμασης  Πολύ καλή 
Θερμοκρασία εφαρμογής 5 - 35°C (40 – 95°F) 
Χρόνος σχηματισμού επιδερμίδας2 (CQP 019-1) 15 λεπτά περίπου 
Χρόνος Εφαρμογής2 (CQP 526-1) 10 λεπτά περίπου 
Ταχύτητα ωρίμανσης (CQP 049-1) (βλέπε διάγραμμα) 
Σκληρότητα Shore A  (CQP 023-1 / ISO 868) 70 περίπου 
Αντοχή εφελκυσμού (CQP 036-1 / ISO 37) 8 N/mm2 περίπου 
Επιμήκυνση θραύσης (CQP 036-1 / ISO 37) 250% περίπου 
Αντοχή διάδοσης σκισίματος (CSQP 045-1 / ISO 34) 10 N/mm περίπου 
Αντοχή διατμητικού εφελκυσμού για πάχος 4mm (CSQP 046-1 / ISO 4587) 6 N/mm2 περίπου 
Χρόνος Ασφαλούς Αποχώρησης 3) (αυτοκίνητα) με διπλούς αερόσακους 
σύμφωνα με το FMVSS 212 / 208  χωρίς αερόσακους  

2 ώρες 
30 λεπτά 

Ηλεκτρική αντίσταση (CSQP 079-2 / ASTM D 257-99) 109 Ω cm περίπου 
Διάρκεια ζωής (αποθήκευση κάτω από 25°C) (CSQP 016-0) 9 μήνες 

1) CQP = Εταιρικές Διαδικασίες Ποιότητας 2) 23°C / 50% Σ.Υ.                   3) 5°C/ 60% Σ.Υ έως 35ºC/ 10% Σ.Υ 
 
Περιγραφή 
To SikaTack®-Drive(New) είναι ένα 
ψυχρής εφαρμογής συγκολλητικό 
παρμπρίζ εύκολης εφαρμογής. 
Διαθέτει εξαιρετικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά όπως εφαρμογή 
χωρίς αστάρι, συμβατότητα με 
εσωτερικές κεραίες, μη αγώγιμο 
και προσφέρει υψηλή  ποιότητα και 
ασφάλεια. Είναι κατάλληλο για την 
αντικατάσταση παρμπρίζ όλων 
των επιβατικών αυτοκινήτων με ή 
χωρίς αερόσακούς.  
Το SikaTack®-Drive (New)  μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί όλες τις εποχές 
και έχει 2 ώρες Χρόνο Ασφαλούς 
Αποχώρησης σε μεγάλο εύρος 
κλιματικών συνθηκών. (βλέπε 
Πίνακα Ασφαλούς Αποχώρησης). 
Παράγεται σύμφωνα με το 
σύστημα διασφάλισης ποιότητας 
ISO 9001 / 14001 και  το 
ενδοεταιρικό πρόγραμμα  respon-
sible care. 

Πλεονεκτήματα προϊόντος 
- Χωρίς αστάρι 
- Κοντό κορδόνι αποκοπής 
- Πολύ καλές αντίσταση κρέμασης 
- Εύκολη και καθαρή εφαρμογή 
- Sika-All-In-One-Modulus (μέτριας 
ελαστικότητας-σκληρότητας) 

- Κατάλληλο για αυτοκίνητα με 
εσωτερική κεραία 

- Μικρός Χρόνος Ασφαλούς 
Αποχώρησης σύμφωνα με το 
πρότυπο FMVSS 212/208 (χωρίς 
τη χρήση ζώνης και με διπλούς 
αερόσακους) 

- Προστατεύει από γαλβανική 
διάβρωση σε οχήματα  με σασί 
αλουμίνιου   

- Χωρίς διαλύτες 

Τομείς εφαρμογής 
Το SikaTack®-Drive (New  
Formulation) έχει σχεδιαστεί ειδικά 
για τον τομέα της αντικατάστασης 
παρμπρίζ. Είναι ιδανικό για χρήση 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. 
Το προϊόν αυτό πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο από 
έμπειρους επαγγελματίες. Αν το 
προϊόν αυτό χρησιμοποιηθεί για 
άλλες εφαρμογές πέραν της 
αντικατάστασης παρμπρίζ τότε 
πρέπει να πραγματοποιηθούν 
προκαταρτικές δοκιμές πριν από 
την  εφαρμογή. 
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Μηχανισμός ωρίμανσης 
Το SikaTack®-Drive  (New) 
ωριμάζει με την ατμοσφαιρική 
υγρασία. Σε χαμηλές θερμοκρασίες 
η περιεκτικότητα υγρασίας του 
αέρα είναι εν γένει χαμηλότερη και 
η αντίδραση ωρίμανσης προχωρεί 
κάπως αργότερα (βλέπε 
διάγραμμα). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Διάγραμμα 1: Ταχύτητα ωρίμανσης του 

SikaTack®-Drive (New)     

Χημική αντοχή 
Το SikaTack®-Drive (New)  είναι 
ανθεκτικό στο νερό και τα 
καθαριστικά υδατικής βάσης  
(συμπεριλαμβανομένων των 
καθαριστικών παρμπρίζ που 
περιέχουν αλκοόλη). Είναι 
βραχυπρόθεσμα ανθεκτικό σε καύ-
σιμα, ορυκτέλαια, φυτικά και ζωικά 
λίπη και λάδια.  
Δεν είναι ανθεκτικό σε οργανικά 
οξέα, αλκοόλες και καυστικά 
διαλύματα ή διαλύτες.  
Οι ανωτέρω πληροφορίες 
παρέχονται μόνο σαν γενική 
πληροφόρηση. Για ειδικές εφαρ-
μογές παρέχονται οδηγίες κατόπιν 
ζήτησης. 
 

Μέθοδος Εφαρμογής 
Αφαίρεση παλαιών παρμπρίζ 
Αφαιρέστε το κατεστραμμένο  
παρμπρίζ σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή του οχήματος. 

Προετοιμασία επιφάνειας 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι 
καθαρές, στεγνές και 
απαλλαγμένες από ίχνη γράσου, 
λαδιού και σκόνης και να 
προετοιμαστούν με καθαριστικό 
και ενεργοποιητή ή να 
ασταρωθούν με το κατάλληλο 
αστάρι ως εξής: 
 

Παρμπρίζ με ομοιόμορφο 
και συνεχές αδιαφανές , 
κεραμικό διακοσμητικό 
από ορυκτή βάση (για 
επιβατικά αυτοκίνητα) 

Sika® 
Aktivator 
PRO  

Παλαιό συγκολλητικό 
πολυουρεθάνης 
συγκόλλησης  παρμπρίζ  
(επιφάνεια κοπής) 

Sika® 
Aktivator 
PRO 
 

Μέταλλο με αστάρι βαφής 
ή επί μέρους νέα βαφή (< 
25% της επιφάνειας 
συγκόλλησης) 

Sika® 
Aktivator 
PRO 

Μέταλλο με αστάρι βαφής 
ή επί μέρους νέα βαφή 
(>= 25% της επιφάνειας 
συγκόλλησης) 

Sika® 
Aktivator 
PRO + 
Sika® 
Primer-  
206 G+P 

Παρμπρίζ χωρίς κεραμικό 
ή χωρίς μεγάλο 
διακοσμητικό  κάλυμμα 
(μόνο για επιβατικά 
αυτοκίνητα)  

Sika® 
Aktivator 
PRO + 
Sika® 
Primer-  
206 G+P 

 
Πληροφορίες για την εφαρμογή 
των ενισχυτικών πρόσφυσης 
πρέπει να αναζητούνται στα 
αντίστοιχα Φύλλα Ιδιοτήτων 
Προϊόντων. Οι οδηγίες  παρέχονται 
σαν μια γενική κατεύθυνση για τις 
εφαρμογές. Ειδικές οδηγίες για 
συγκεκριμένη εφαρμογή μπορούν 
να διατεθούν κατόπιν ζήτησης. 

Εφαρμογή 
Φύσιγγες: Τρυπήστε τη μεμβράνη 
της φύσιγγας. 
Σαλάμια: Τοποθετήστε τη 
συσκευασία   στο πιστόλι  
εφαρμογής και κόψτε το κλιπ κλει-
σίματος. 
Κόψτε το άκρο του ακροφυσίου 
σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή του οχήματος.  
Για την εξασφάλιση ομοιόμορφου 
πάχους συγκολλητικού υλικού, 
συνιστούμε το συγκολλητικό υλικό 
να εφαρμόζεται με την μορφή 
τριγωνικού κορδονιού (βλέπε 
εικόνα 1). 
Το παρμπρίζ πρέπει να έχει  
τοποθετηθεί μέσα σε 10 λεπτά από 
την αρχή της εφαρμογής του 
συγκολλητικού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σε συνδυασμό με το Sika® 
Aktivator PRO η θερμοκρασία του 
υποστρώματος πρέπει να είναι 
μεταξύ -10οC και 35oC, για άλλα 
προϊόντα προετοιμασίας το όριο 
είναι 5oC. 

 

b b 

h 
2h 

 Εικόνα 1:  Συνιστώμενη μορφή 
κορδονιού 

Καθαρισμός 
Μη ώριμο SikaTack®-Drive  (New) 
μπορεί να αφαιρεθεί από εργαλεία 
και εξοπλισμό με Sika® Remover-
208 ή άλλο κατάλληλο διαλύτη.  
Μόλις το υλικό ωριμάσει μπορεί να 
αφαιρεθεί μόνο με μηχανικά μέσα. 
Τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα 
πρέπει να πλυθούν αμέσως χρη-
σιμοποιώντας πετσετάκια Sika® 
Handclean ή κατάλληλο βιομηχα-
νικό καθαριστικό χεριών και νερό. 
Μην χρησιμοποιείτε  διαλύτες! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χρόνος (ημέρες) 
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Άλλες πληροφορίες 
Αντίγραφα των ακόλουθων εγγρά-
φων διατίθενται κατόπιν ζήτησης: 
- Φύλλα Χαρακτηριστικών Ασφα-
λείας Υλικών 

Συσκευασίες 

Σαλάμια 
400 ml  
600 ml 

Φύσιγγα 300 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βάσεις Δεδομένων 
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
που αναφέρονται σε αυτό το 
Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος είναι 
βασισμένα σε εργαστηριακές 
δοκιμές. Οι πραγματικές 
μετρήσιμες τιμές μπορεί να 
διαφέρουν ανάλογα με τις 
συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν 
να βρίσκονται υπό τον έλεγχο μας. 

Προσοχή 
Για πληροφορίες και οδηγίες 
σχετικά με την μεταφορά, 
διακίνηση, αποθήκευση και 
διάθεση χημικών προϊόντων, οι 
χρήστες θα πρέπει να αναφερθούν 
στα ισχύοντα Φύλλα Χαρα-
κτηριστικών Ασφαλείας που περιέ-
χουν φυσικά, οικολογικά, τοξικολο-
γικά και άλλα δεδομένα που 
σχετίζονται με την ασφάλεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση 
Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι 
υποδείξεις που αφορούν στην εφαρ-
μογή και τελική χρήση των προϊό-
ντων της SIKA παρέχονται με καλή 
πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα 
γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για 
τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύο-
νται, χρησιμοποιούνται και 
εφαρμόζονται υπό κανονικές 
συνθήκες. Στην πράξη οι διαφο-
ροποιήσεις στα υλικά, τα 
υποστρώματα και στις επιτόπιες 
συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες 
που καμία εγγύηση δεν μπορεί να 
δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμό-
τητα ή καταλληλότητά τους για 
συγκεκριμένο σκοπό και καμιά 
ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη 
σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί 
κατά της Εταιρείας στη βάση των 
εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, 
γραπτών υποδείξεων ή άλλης 
μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Η 
τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι 
επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες 
γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε 
όρους της Εταιρείας περί Πώλησης 
και Παράδοσης. Οι χρήστες των 
προϊόντων πρέπει πάντοτε να 
ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη 
έκδοση του Τεχνικού Φύλλου 
Ιδιοτήτων, αντίγραφα του οποίου 
μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν 
ζήτησης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                          Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: www.sika-industry.com 
 Sika Hellas ΑΒΕΕ 

Πρωτομαγιάς 15 
145 68 Κρυονέρι 
Αθήνα - Ελλάδα 

Τηλ.: +30 210 81 60 600  
Fax.: +30 210 81 60 606 
e-mail: sika@gr.sika.com 
www.sika.gr 
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