
 

 

ÖSSZHANGBAN A 
REACH RENDELETTEL 
Ön is használ poliuretánt (PU) tartalmazó 
ragasztó- vagy tömítőanyagot? 

 
 
 

 
EMLÉKEZTETŐ 

 
2023. augusztus 24-től minden szakmai és ipari 

felhasználónak képzést kell elvégeznie a poliure-

tán tartalmú termékek használata előtt. Munkál-

tatóként az Ön felelőssége annak biztosítása, 

hogy alkalmazottai megfelelő képzettséggel ren-

delkezzenek. Ha Ön forgalmazó, akkor köteles-

sége a Sika által közölt információkat megoszta-

nia ügyfeleivel. 
 

 

Ellenőrző lista és terv 

szélvédőjavító és karambolos autók javítását végző  

műhelyek számára 
 
 

 

Ellenőrizze a vegyi anyagok tároló-

szekrényét, van-e benne poliuretán 

tartalmú termék: 
 
 
 
 
 
 

Ezek a termékek helyettesíthetők olyan termékekkel, melyek 
használatához nem szükséges a REACH munkavédelmi képzés. 

További információt a szórólap másik oldalán talál. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ha az érintett termékeket nem 

tudja helyettesíteni, akkor biztosí-

tania kell a REACH munkavédelmi 

képzést alkalmazottai számára. 

A képzésről: 
 

Az ingyenes képzési programon való részvé-
telhez nyissa meg a képzés honlapját és 
használja a Sika kódot: FEICA_21_C20 

www.safeusediisocyanates.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Egyéb* 

* Vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával, 
hogy egyeztessenek a REACH munkavédelmi 
képzést nem igénylő alternatívákról. 

Festék* 
 

Festék alapozó* 

Szélvédő ragasztó  

Ragasztó alapozó  

Műanyag ragasztó  

Tükör ragasztó 

Karosszéria tömítő 
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A termék címkéjén az alábbi szöveg olvasható: 

Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót váltható ki. Kizárólag szak-
mai felhasználók részére! 2023. augusztus 24. után az ipari vagy fog-
lalkozásszerű felhasználás megkezdése előtt megfelelő képzés 
szükséges. 
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Fontos 
 

  Ellenőrizze az új termékeket a poliuretán tartalomra vonatkozó 
munkavédelmi követelményekkel kapcsolatban. 

  Ha a képzést választja, annak teljesítése legyen alapkövetelmény 
az új alkalmazottak számára, az engedélyek érvényességének meg-
újítására pedig állítson be emlékeztetőt. 

http://www.safeusediisocyanates.eu/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SZÉLVÉDŐCSERE 

 

A kategóriájukban legjobb Sika autóüveg ragasztók és alapozók már Purform® technológiával készülnek. A Purform® változatok ugyanazt a 

feldolgozási élményt, illetve OEM minősítésű mechanikai és biztonsági teljesítményt nyújtanak. A Purform® változatok használata biztonsá-

gos, nem szükséges a REACH diizocianátokra vonatkozó munkavédelmi képzés elvégzése a technikusok számára. 

A Purform ragasztók bevezetése folyamatos, de nem minden típus érhető el ebben a kivitelben: 

• A SikaTack® ELITE -t a SikaTack® ELITE (Purform®) már leváltotta 

• A SikaTack® PRO -t       a      SikaTack® PRO (Purform®) váltja hamarosan 

• SikaTack® Drive-ot a  SikaTack® Drive (Purform®) váltja várhatóan az év második felében 

•    Sikaflex® SOLO egyelőre marad a jelenlegi formájában 

• Megújul a fekete alapozó is, a SikaPrimer-207-et a SikaPrimer-507 váltja hamarosan 

 
 

TELJESEN ÚJ RENDSZER 
Tisztítás + Alapozás + Ragasztás 

Sika®Cleaner G+P és Sika®Cleaner PCA 

+ Sika®Primer-507 

+ SikaTack® PRO (Purform®) vagy SikaTack® ELITE (Purform®) 

 
 
 
 
 

 

 

MŰANYAGOK JAVÍTÁSA, TARTÓELEMEK RAGASZTÁSA 

A Sika műanyagok javítására és tartóelemek rögzítésére alkalmas ragasztói már Purform® technológiával is elérhetők. A Purform® változatok hasz-

nálata biztonságos, nem szükséges a REACH diizocianátokra vonatkozó munkavédelmi képzés elvégzése a technikusok számára. 
 

SZÉLESKÖRŰ RENDSZER 

Lökhárító javításához, visszapillantó 
tükör és tartóelemek ragasztásához  

Gyors műanyag ragasztó (SikaForce®-301) 

és szuper gyors műanyag ragasztó (SikaForce®-302) 

 
 
 
 

 

 

 

 
Váltás a Purform® technológiára 



           

 

 

KAROSSZÉRIA TÖMÍTÉS 

A Sika ragasztó- és tömítőanyagainak széles választéka megoldást kínál hegesztési varratok tömítésére, szórással vagy ecsettel feldolgozható 
tömítőanyagokhoz, valamint kisebb alkatrészeknek a karosszériára történő ragasztásához. A Sikaflex®-500-as széria termékei diizocianát-men-
tesek, ezért nem esnek a REACH rendelet hatálya alá.  

 

IZOCIANÁT-MENTES STP  
TECHNOLÓGIA 

Hegesztési varratok tömítéséhez, 
szórható, ecsetelhető tömítőanyag 

Sikaflex®-527 AT  

Sikaflex®-529 Evolution 

Sikaflex®-552 AT 

 

 

SIKA HUNGÁRIA KFT. 

Rozália Park 5-7.  
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Magyarország 

 

Kapcsolat 

Telefon +36 1 371 2020 

www.sika.hu 
 

  

http://www.sika.hu/

