
SikaPower®-4720
adeSivo de alta reSiStência 
Para PainéiS

robuSto como aço

• excelente performance de adesão

• aplicação limpa, fácil e rápida

• tempo de abertura longo, cura rápida

• isento de solvente e silicone



benefícios do produto

excelente aderência a uma grande variedade de substratos sem primário
	adesão segura, robusta, com uma mínima preparação do substrato, logo tem uma aplicação mais rápida.

propriedades de aplicação superiores (não escorre, não pinga)
	aplicação fácil, rápida e limpa.

Grande tempo de abertura com cura rápida a 23º c /cura acelerada com temperatura
	alta flexibilidade durante o trabalho e entrega rápida do carro ao proprietário.

controlo da espessura da linha de aplicação de 0,25 milímetros
	assegura a espessura de colagem mesmo com a fixação de grampos.

em conformidade com os padrões de oeM
	recupera a condição original do veículo no que diz respeito à qualidade, segurança e conforto de condução.

AreAs de AplicAção

SikaPower® -4720 é um adesivo de epóxi de alta resistência, de dois componentes, com excelentes propriedades de aderência.
é adequado para a colagem de painéis expostos a grandes esforços dinâmicos. 
este adesivo estrutural pode ser facilmente soldado quando fresco. SikaPower® -4720 é especialmente fabricado para a 
colagem de componentes metálicos, tais como:

	Painéis e quartelas de porta.

	Painéis de carroceria traseira.

	Painéis de tejadilho.

	assemblagem de chapas metálicas.

SikaPower®-4720 não se destina a ser usado na estrutura 
do corpo, em peças tais como: colunas, soleiras, vigas ou 
suportes do motor.
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edetAlhes de produto 

embalagem: cartucho de 195 ml

base química: epoxi de dois componentes

cor: preto

teMpo dos processos

temperatura
tempo de 
abertura

grampear rebarbar
entrega da 

viatura

10 °c 90 min 16 h 48 h 48 h
23 °c 60 min 4.5 h 16 h 24 h
30 °c 30 min 2 h 6 h 8 h
60 °c n.a. 30 min 1 h 1 h

São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.
consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.
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