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PRODUCTINFORMATIEBLAD

SikaTack® ELITE
Ontworpen voor Sika® PowerCure - Hoge snelheid prestatie voor bijna alle klimaten

TYPISCHE PRODUCT DATA (RAADPLEEG HET  VE IL IGHEIDS INFORMATIEBLAD VOOR MEER WAARDEN)
Chemische basis Polyurethaan
Kleur (CQP001-1) Zwart
Uithardingsmechanisme Vochtuitharding A

Soortelijke massa (niet uitgehard) 1,3 kg/l
Standvermogen Zeer goed
Verwerkingstemperatuur product

omgeving
5 ─ 35 °C
-10 ─ 35 °C

Open tijd (CQP526-1) 8 minuten A/B

Doorhardingssnelheid (CQP049-1) Zie schema 1
Hardheid Shore A (CQP023-1 /ISO 48-4) 60
Treksterkte (CQP036-1 / ISO 527) 7 MPa
Rek tot breuk (CQP036-1 / ISO527 ) 300 %
Verderscheur weerstand (CQP045-1 / ISO 34) 10 N/mm
Afschuifspanning (CQP046-1 / ISO 4587) 5 MPa
Minimale Wegrijtijd (auto,s) volgens FMVSS 21(CQP511-1 Met airbag  30 minuten C/D

Uitgehard tot OEM niveau (CQP046-1_ISO4587) 60 minuten A

Isolatieweerstand (CQP079-2 / DIN IEC 60167) Laag geleidend
Houdbaarheid 9 maanden D/E

CQP = Corporate Quality Procedure A) Verkregen door PowerCure B) 23 °C / 50 % r. l.
C) Voor details over MDAT(Minimale veilige wegrijtijd) neem 
contact op met Sika

D) -10 ─ 35 °C E)Opslag onder 25 °C

BESCHRI JV ING
SikaTack® ELITE biedt 30 minuten Minimale 
Wegrijtijd en hardt uit op OEM niveau binnen 
60 minuten. Het wordt aangebracht met de 
PowerCure Dispenser en kan het hele jaar 
door worden gebruikt voor mobiele en bin-
nen toepassingen. SikaTack® ELITE Is getest 
volgens FMVSS 212 met 95th percentiel bots-
test dummy's.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
30 min. Minimale Wegrijtijd volgens FMVSS 
212/ 95th percentiel dummy's

▪

Maakt snelle en robuuste ADAS kalibratie 
mogelijk

▪

Hardt uit, bijna onafhankelijk van het weer, 
tot Automotive OEM niveau binnen 60 mi-
nuten

▪

Automotive OEM kwaliteit▪
Compatibel met alle automerken dankzij Si-
ka’s all-in-one modulus technologie

▪

TOEPASS INGSGEBIEDEN
SikaTack®-Elite is alleen geschikt voor ervaren 
professionals. Dit product en gerelateerde 
procesinformatie is ontwikkeld voor het ver-
vangen van autoruiten (Automotive Glass Re-
placement)  Voor andere toepassingen moe-
ten proeven met de actuele substraten en 
condities worden uitgevoerd om hechting en 
materiaal compatibiliteit te waarborgen.
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UITHARDINGSMECHANISME
SikaTack® ELITE hardt uit door reactie met de 
accelerator.

Tijd [min] Sterkte [MPa]

60 1,5

120  3

Tabel 1: Afschuifsterkte (CQP 046-1) bij 23 °C / 50 % r.l.

CHEMISCHE BESTENDIGHEID
SikaTack® ELITE is in het algemeen bestand 
tegen zoet- en zeewater, verdunde zuren en 
logen; tijdelijk bestand tegen brandstoffen, 
minerale oliën, plantaardige en dierlijke vet-
ten en oliën; niet bestand tegen organische 
zuren, glycol alcohol, geconcentreerde mine-
rale zuren- en loog oplossingen of oplosmid-
delen.

VERWERKINGSMETHODE
Ondergrondvoorbehande l ing
Oppervlakken moeten schoon, droog en vrij 
van vet, olie, stof en andere verontreinigingen 
zijn. De hechtvlakken moeten worden gerei-
nigd en geprimerd volgens Sika’s All Black in-
stallatieproces. Gedetailleerde informatie 
over de applicatie en gebruik van voorbehan-
delingsproducten  kan gevonden worden in 
het corresponderende Productinformatie-
blad. Glas zonder keramische coating vereisen 
een gedegen UV bescherming.

Toepass ing
Plaats het PowerCure Pack in de PowerCure 
Dispenser volgens de PowerCure gebruikers-
handleiding. Als de applicatie onderbroken 
wordt voor meer dan 2 minuten, dan moet de 
mixer worden vervangen.
Houd rekening met het feit dat bij lagere tem-
peraturen de viscositeit toeneemt. Conditio-
neer, voor gebruik, de lijm aan de omgevings-
temperatuur voor een betere verwerking.

 
Voor een gelijkmatige lijmlaagdikte wordt 
aanbevolen om de lijm in de vorm van een 
driehoeksrups aan te brengen (zie afbeel-
ding).
Figuur 1: Aandrukken van de lijmrups tot de uiteindelijke lijmlaag di-

mensies. 

 

De open tijd is significant korter in een warm 
en vochtig klimaat. De ruit dient binnen de 
open tijd geplaatst te worden. Plaats de ruit 
nooit nadat de lijm al een huid heeft ge-
vormd.

Verwi jderen
Niet-uitgeharde SikaTack®-Elite kan van ge-
reedschappen en apparatuur worden verwij-
derd met Sika® Remover-208 of een ander ge-
schikt oplosmiddel. Zodra het materiaal is uit-
gehard, kan het uitsluitend nog mechanisch 
worden verwijderd. 
Handen en onbedekte huid moeten onmid-
dellijk worden gereinigd met hand wipe tis-
sues, zoals Sika® Cleaner-350H reinigingstis-
sues of een geschikte industriële handreiniger 
en water. Gebruik geen oplosmiddelen op de 
huid!

AANVULLENDE INFORMATIE
De informatie in dit document is alleen voor 
algemene richtlijnen. Advies voor specifieke 
toepassingen zijn op verzoek verkrijgbaar bij 
Technical Service van Sika Nederland B.V..
Op verzoek zijn kopieën van de volgende pu-
blicaties verkrijgbaar:

Veiligheidsinformatiebladen▪
All Black installatie proces▪
PowerCure Gebruikshandleiding▪
PowerCure Quick Reference Guide▪

VERPAKKINGSGEGEVENS

PowerCure Pack 600 ml

BASIS  PRODUCTWAARDEN
Alle technische gegevens in dit productinfor-
matieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtes-
ten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk 
van de omstandigheden.

GEZONDHEIDS-  EN VE IL IGHEIDS IN-
FORMATIE
Voor informatie en advies over de veilige han-
tering, opslag en afvoer van chemische pro-
ducten, dient de gebruiker het meest recente 
veiligheidsinformatieblad te raadplegen, be-
treffende de fysieke, ecologische, toxicologi-
sche en ander veiligheidsgerelateerde gege-
vens.

WETTEL I JKE  BEPAL INGEN
De informatie, en met name de aanbevelin-
gen met betrekking tot de toe-passing en het 
eindgebruik van Sika producten, wordt in 
goed vertrouwen verstrekt op basis van de 
huidige kennis en ervaring van Sika met pro-
ducten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, 
behandeld en toegepast onder normale om-
standigheden. In de praktijk zijn de verschillen 
in materialen, onderlagen en werkelijke om-
standigheden ter plaatse zodanig dat er geen 
garantie kan worden ontleend met betrekking 
tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor 
een bepaald doel, noch enige aansprakelijk-
heid voortvloeiend uit enige juridische relatie, 
op basis van deze informatie, of uit enige 
schriftelijke aanbevelingen of enig ander ad-
vies dat wordt gegeven. De gebruiker van het 
product dient geschiktheid van het product te 
testen voor de beoogde toepassing. Sika 
houdt zich het recht voor om producteigen-
schappen te wijzigen. De eigendomsrechten 
van derden dienen te worden gerespecteerd. 
Alle bestellingen worden aanvaard onder de 
huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. 
Gebruikers dienen altijd de meest recente uit-
gave van het productinformatieblad te raad-
plegen voor het betreffende product; exem-
plaren hiervan worden op verzoek verstrekt.
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