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Sika® Applicatie-Pistool Set 
Uiterst krachtig applicatie-pistool voor 1-component Sikaflex- 
en SikaTack- lijmen en kitten 

Technische gegevens 

Sika® Applicatie-Pistool Set Waarden / Kenmerken 
Extrusiekracht 2750 N 
Kleur Rood / zwart 
Extrusiesnelheid 
(12 V Batterij) 

Tot 4 mm/s (ong. 8 ccm/s) 

Bruikbaar voor 310 ml koker 
360 / 400 ml tot 600 ml unipacs  

Gewicht (incl. 12 V / 1.4 Ah batterij) 2,4 kg 
Garantie 2 jaar1 
Batterij 
Type Ni-Cd / Herlaadbaar 

12 V (1.4 Ah) Standaard 
Capaciteit Meer dan 40 kokers per laadbeurt 
Levenscyclus  > 1000 laadbeurten 
Lader 
Volt 220 - 240 Volt of 100 - 120 Volt 

Volledige herlaadtijd 60 min. 
1) De garantie wordt gedragen door de fabrikant 
 
Beschrijving 
Het Sika® Applicatie-Pistool Set 
werd ontworpen voor professionele 
ruitenplaatsers die werken met een 
hoog viskeuze Sika lijm. Het uiterst 
krachtige Sika® Applicatie- Pistool 
Set heeft een ingebouwde 
veiligheid die de motor stopt 
wanneer de extrusiekracht de 2800 
N overschrijdt. Bij het loslaten van 
de ontspanknop stopt de vloei van 
de lijm volledig. 

Productvoordelen 
- Met het pistool kan men zowel 

hoog viskeuze SikaTack® als 
Sikaflex® lijmen verspuiten.  

- Variabele extrusiesnelheid kan 
men controleren door de 
uitgeoefende druk op de 
ontspanknop om zeer precies te 
kunnen werken. 

- Bij het loslaten van de 
ontspanknop stopt de vloei van 
de lijm volledig zodat men een 
zuivere werkruimte waarborgt. 

- De hoge capaciteitsbatterij met 
lange levensduur waarborgt 
meer flexibiliteit en verminderde 
onderhouds kost. 

Inhoud 
Het Sika® Applicatie-Pistool Set 
bevat volgende onderdelen: 
- Applicatie-Pistool 
- 12 V / 1.4 Ah batterij 
- Lader 
- 1 cilinder voor 360 / 400 ml of 

600 ml unipacs. 
- Speciale piston voor unipacs en 

kokers  
- 1 duwstaaf voor 360 / 400 ml of 

600 ml unipacs  



Bijkomende informatie beschikbaar op:  
www.sika-automotiveline.com 
www.sika-industry.com 
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Sika nv  
Industrie 
Pierre Dupontstraat 167 
BE-1140 Brussel 
Belgium 
Tel. +32 2 726 16 85 
Fax +32 2 726 28 09 

 Inhoud Sika® Applicatie-Pistool Set 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1:  Onderdelen van het  

Sika® Applicatie-Pistool Set  
a) pistool; b) doorschijnende cilinder voor 360 / 400 ml of 600 ml unipac c) korte of 
lange plunger voor kokers en 360 / 400 ml of 600 ml unipac; 
d) batterijlader 

  
 
 
 
 
  
Figuur 2: kokerhouder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Verpakking 
Het Sika® Applicatie-Pistool Set is 
verpakt in een kartonnen doos. 
Een draagtas is optioneel te 
verkrijgen. 

Belangrijk 
Nooit de doorschijnende cilinder 
(zie figuur 1b) met alcohol of 
andere solventen reinigen. Gebruik 
enkel Sika® Remover-208 om 
stress-scheuren te voorkomen. 
Smeer de piston wekelijks met 
Sika® Moll. 

Nota 
De informatie, en met name de aan-
bevelingen met betrekking tot de toe-
passing en het eindgebruik van Sika-
producten, wordt in goed vertrouwen 
verstrekt op basis van de huidige ken-
nis en ervaring van Sika met producten 
die op de juiste wijze zijn opgeslagen, 
behandeld en toegepast onder normale 
omstandigheden. In de praktijk zijn de 
verschillen in materialen, onderlagen 
en werkelijke omstandigheden ter 
plaatse zodanig dat er geen garantie 
kan worden ontleend met betrekking tot 
verhandelbaarheid of geschiktheid voor 
een bepaald doel, noch enige aanspra-
kelijkheid voortvloeiend uit enige juridi-
sche relatie, op basis van deze infor-
matie, of uit enige schriftelijke aanbeve-
lingen of enig ander advies dat wordt 
gegeven. De eigendomsrechten van 
derden dienen te worden gerespec-
teerd. Alle bestellingen worden aan-
vaard onder de huidige verkoop- en 
leveringsvoorwaarden. Gebruikers die-
nen altijd de meest recente uitgave van 
het technische informatieblad te raad-
plegen voor het betreffende product; 
exemplaren hiervan worden op verzoek 
verstrekt. 
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