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SIKA 
rozwiązania do napraw 
warsztatowych 

[Akcesoria]   Wyposażenie warsztatów i lakierni   Narzędzia i akcesoria montażowe

[Akcesoria]   Chemia warsztatowa   Środki montażowe

[Akcesoria]   Chemia blacharsko-lakiernicza   Środki antykorozyjne

Produkty SIKA prezentowane są w katalogu eCar oraz w katalogu internetowym  
(https://catalog.polcar.com/) w zakładce:

Dostępne środki SIKA oraz narzędzia i akcesoria do ich aplikacji 

SIKA to specjalista w zakresie wyrobów 
do uszczelniania, klejenia, tłumienia hałasu 
oraz powłok ochronnych dla rynku napraw 
motoryzacyjnych. Ponad 100-letnie do-
świadczenie sprawia, że SIKA jest wiodą-
cym dostawcą rozwiązań do montażu szyb 
samochodowych dla rynku OEM. Produkty 

wykorzystywane są w 50% wszystkich pro-
dukowanych na świecie pojazdów.  
Polcar oferuje najbardziej popularne produk-
ty SIKA z zakresu:

  środków montażowych, 
  środków antykorozyjnych,
  narzędzi i akcesoriów do aplikacji.

Nr Polcar Nazwa Dodatkowy opis Nr Polcar Nazwa Dodatkowy opis
Środek bitumiczny
SIKA440119 SikaGard 6060 1 l; czarny, natryskowy
SIKA440218 SikaGard 6060S 500 ml; czarny; spray
Wosk antykorozyjny
SIKA440138 SikaGard 6020 1 l; brązowy; penetrujący
SIKA440222 SikaGard 6020S 500 ml; brązowy; spray
Klej do szyb samochodowych
SIKA417535 Sika Tack Go 4it 300 ml; czarny
SIKA537166 Sika Tack Drive 60 min, 300 ml; czarny
Klej montażowy epoksydowy
SIKA458296 SikaPower 4720 195 ml; czarny; dwuskładnikowy
Masa klejąco-uszczelniająca
SIKA181480 Sikaflex Fix 300 ml; czarny; poliuretanowa
SIKA181483 Sikaflex Fix 300 ml; szary; poliuretanowa

Masa uszczelniająca
SIKA170782 Sikaflex 527AT 300 ml; szary; hybrydowa
SIKA170783 Sikaflex 527AT 300 ml; czarny; hybrydowa
SIKA170785 Sikaflex 527AT 300 ml; biały; hybrydowa
SIKA408986 Sikaflex 529AT 290 ml; czarny; natryskowa
SIKA409007 Sikaflex529AT 290 ml; ochra; natryskowa
Podkład do kleju do szyb samochodowych
SIKA417301 SikaPrimer 207 100 ml; czarny
SIKA551812 SikaPrimer 207 10 ml
Dysza skrzydełkowa do nakładania mas w kartuszach
SIKA674844 końcówka do precyzyjnego nakładania masy 

uszczelniającej w kartuszach

Pistolet do aplikacji masy natryskowej (pneumatyczny)
SIKA180319 do pracy z masą natryskową Sikaflex 529AT

https://catalog.polcar.com/product/akcesoria/srodek-bitumiczny/SIKA440119?appliance_id=19024063
https://catalog.polcar.com/product/akcesoria/masa-uszczelniajaca/SIKA170782?appliance_id=19024062
https://catalog.polcar.com/product/akcesoria/masa-uszczelniajaca/SIKA170785?appliance_id=19024737
https://catalog.polcar.com/product/akcesoria/wosk-antykorozyjny/SIKA440138?appliance_id=19024279
https://catalog.polcar.com/product/akcesoria/klej-do-szyb-samochodowych/SIKA417535?appliance_id=19024739
https://catalog.polcar.com/product/akcesoria/masa-klejaco-uszczelniajaca/SIKA181480?appliance_id=19022414
https://catalog.polcar.com/product/akcesoria/klej-montazowy-epoksydowy/SIKA458296?appliance_id=19024064
https://catalog.polcar.com/product/akcesoria/wosk-antykorozyjny/SIKA440138?appliance_id=19024279
https://catalog.polcar.com/product/akcesoria/masa-uszczelniajaca/SIKA170783?appliance_id=19024061
https://catalog.polcar.com/product/akcesoria/masa-uszczelniajaca/SIKA409007?appliance_id=19024515
https://catalog.polcar.com/product/akcesoria/podklad-do-kleju-do-szyb-samochodowych/SIKA551812?appliance_id=19024517
https://catalog.polcar.com/product/akcesoria/pistolet-do-aplikacji-masy-natryskowej/SIKA180319?appliance_id=19022641
https://catalog.polcar.com/product/akcesoria/dysza-skrzydelkowa-do-nakladania-mas-w-kartuszach/SIKA674844?appliance_id=19023092
https://catalog.polcar.com/product/akcesoria/masa-uszczelniajaca/SIKA408986?appliance_id=19024514
https://catalog.polcar.com/product/akcesoria/podklad-do-kleju-do-szyb-samochodowych/SIKA417301?appliance_id=19024280
https://catalog.polcar.com/product/akcesoria/wosk-antykorozyjny/SIKA440222?appliance_id=19024738
https://catalog.polcar.com/product/akcesoria/klej-do-szyb-samochodowych/SIKA537166?appliance_id=19024281
https://catalog.polcar.com/product/akcesoria/masa-klejaco-uszczelniajaca/SIKA181483?appliance_id=19024278

