
PowerCure®
InnovatIe In snelle lIjmsystemen

 ́ Combineert een lange open tijd met snelle uitharding
 ́  volledige uitharding, ongeacht de weersomstandigheden. Beter dan elke andere 

 flexibele lijm bij lage temperaturen
 ́  eenvoud van een 1-component systeem met de voordelen van een 2-componenten 

systeem
 ́ maximaal gebruik van de lijm en minder afval



PowerCure®
InnovatIe In snelle lIjmsystemen

op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden 
(gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht onder 
nummer 28/2006) van toepassing. 

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het 
product informatieblad.

sIKa neDeRlanD B.v.
Zonnebaan 56
3542 eG Utrecht
Postbus 40390
3504 aD Utrecht

tel: +31 (0)30 - 241 01 20
Fax: +31 (0)30 - 241 44 82
info@nl.sika.com
www.sika.nl
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Het succes en de reputatie van sika zijn het resultaat van een continu vertrouwen in innovatie. De activiteiten 
zijn gericht op de ontwikkeling van hoogwaardige producten waarmee wij tegemoet komen aan de wensen van 
de gebruiker. Deze focus op de gebruiker en optimale prestaties hebben geresulteerd in een  revolutionair nieuw 
lijmsysteem, genaamd PowerCure®.

een aantal baanbrekende eigenschappen maken het een zeer betrouwbaar systeem met uitstekend gebruiks-
gemak. Beschermd door meer dan 13 octrooien, is de PowerCure® technologie de ultieme oplossing voor snelle 
lijmsystemen. Gebaseerd op een speciale dispenser, verpakking en mengspuitmond, levert het systeem de 
 precisie en de prestaties van een high-end pompsysteem voor kleinere afdichtingen en verlijmingen.

Het systeem is geoptimaliseerd voor reparatiewerkzaamheden, assemblagedoeleinden en verlijmingen op  
locatie. PowerCure® is een totaaloplossing met een groot gebruiksgemak welke ingezet kan worden voor de 
 snelste verlijmingen. 

vooRDelen PoweRCuRe® DIsPenseR:
 ́ eenvoudige en snelle vervanging van mixer en unipack

 ́ Drukgevoelige bediening

 ́ ergonomisch en zacht handvat

 ́ Krachtige 18v li-Ion batterij


