
Perto do seu negócio em qualquer
lugar do mundo

Sika é uma companhia global de especialidades e produtos químicos para construção. Possui subsidiárias
em mais de 70 países. Sika é líder mundial em tecnologia nos mercados de impermeabilização, selantes e
adesivos, reforço e proteção de estruturas e construções e redução de ruídos. Possui mais de 10.000
colaboradores ao redor do mundo, orientados para dar suporte ao sucesso de seus clientes.

Consulte também as outras publicações Sika

Sika S.A.
Av. Dr. Alberto Jackson Byington, 1525
Vila Menck - Osasco - SP
CEP 06276-000
Fone: 11 3687-4600
Fax: 11 3601-0288
Www.sika.com.br

As recomendações gerais têm o objetivo de orientar os nossos consumidores
quanto a utilização segura e eficiente dos produtos. Para obter informações
técnicas adicionais, consulte a ficha técnica de uso e manuseio.

Excelência na Produção de Pré-fabricados
de Concreto com Sika®
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Nós compreendemos e damos suporte ao seu negócio

Otimização de Processos Melhoria de Negócios
Materiais Produção Qualidade “Valor agregado” Suporte ao negócio

Intensificação do uso de materiais mais
econômicos disponíveis
Redução do consumo de cimento e
substituição por tipos mais econômicos
Melhoria da performance

Redução de custos de controle de qualidade
Redução da variação da qualidade, rejeições e
custos de reclamações
Redução ou eliminação do retrabalho e
acabamentos superficiais

Superfícies arquitetônicas de alta qualidade
estética
Possibilidade de produção de peças mais
esbeltas e de maior complexidade
Prazos reduzidos de entrega e respostas mais
rápidas para demandas especiais

Soluções Sika para especificadores e
construtores
Presença Sika em grandes projetos
Promoção e suporte de marketing da Sika
Treinamentos profissionais técnicos e
comerciais Sika

Vantagens únicas oferecidas pela tecnologia Sika ViscoCrete® ®

Trazendo o poder de
tecnologias inovadoras
Tecnologias inovadoras em benefício
de nossos clientes

Flexibilidade e adaptação a diferentes
condições

Num mundo em constante mudança, a
capacidade de trazer inovação
rapidamente ao mercado é a chave do
sucesso. Focamos em idéias que
permitam oferecer os mais elevados
valores a nossos clientes.

A rede regional de Centros
Tecnológicos Sika foi concebida para
transformar nossa tecnologia e
inovações em novos produtos. Cada
produto local tem que atingir a mais
alta performance com o custo
apropriado, independentemente dos
diferentes tipos de cimento,
aglomerantes e agregados. Em
ambientes e mercados extremamente
diversificados, os requisitos específicos
de cada projeto e de cada cliente
podem ser muito diferentes. Somos
capazes de desenvolver e fornecer
rapidamente sistemas adaptados para
nossos clientes onde quer que estejam.
Dessa forma, as tecnologias e
inovações Sika podem beneficiar seus
negócios imediatamente, em qualquer
lugar, nas suas atividades diárias.

Rápida globalização de novas
tecnologias

Sika ViscoCrete

Sika ViscoCrete

Através de um processo eficiente e
controlado, inovações e idéias são
disponibilizadas rapidamente a todas
as subsidiárias Sika. Em mais de 70
países, as inovações Sika trazem
benefícios e agregam valor aos pré-
fabricados no mundo inteiro.

A tecnologia
melhora consideravelmente as
propriedades básicas do concreto. Os
impactos positivos são claros e
visíveis, particularmente na
excepcional trabalhabilidade,
manutenção de slump estendida, altas
resistências iniciais e acabamento
superficial esmerado.

A tecnologia está
revolucionando o mundo do concreto
pré-fabricado, oferecendo
oportunidades únicas para otimizar a
produção e incrementar os negócios.

Tecnologia Sika ViscoCrete
oportunidades únicas para a
indústria de pré-fabricados
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Produção acelerada e vibração reduzida
Uso de Concreto Auto-adensável: eliminação
da vibração
Melhoria das condições de trabalho e redução
da necessidade de EPI

Desenvolvimento mais rápido de resistências
iniciais: maior aproveitamento de formas
Redução dos custos de energia (vibração,
vapor, equipamentos, etc...)
Redução de custos de armazenagem (menor
estoque de peças acabadas)

Excelência na Produção de Pré-FabricadosExcelência na Produção de Pré-Fabricados

Suporte de marketing com
conceitos avançados

Os produtos e sistemas Sika são
largamente especificados em
projetos de construção pelo
mundo todo. Mais de 4.000
especialistas Sika são recebidos
diar iamente em obras por
construtores e seus fornecedores
de concreto usinado e pré-
fabricados. Nossas atividades de
marketing são focadas em
tecnologia e inovações com reais
benefícios para nossos clientes.
L idamos com as mesmas
t e c n o l o g i a s , m e rc a d o s e
ambientes de negócios de sua
indústria, dessa forma podemos
oferecer o benefício adicional de
muitas sinergias potenciais.

Experiência e liderança em
produtos químicos para
construção

Desde 1910 e dos primórdios da
moderna tecnologia de concreto a
Sika oferece produtos e sistemas
com uma clara missão: otimizar
os processos construtivos.

Foco nos requisitos da indústria
de pré-fabricados

Concreto pré-fabricado é uma
especialidade em particular da
Sika. Focamos nos mais
específicos requisitos, como
rápido lançamento e
adensamento, melhor
aproveitamento de formas e maior
qualidade do acabamento
superficial.
Disponibilizamos nossa tecnologia
e experiência para reduzir custos e
melhorar o processo produtivo.

Competência comprovada na
indústria de pré-fabricados de
concreto

Sika ViscoCrete

Sika Precast

Separol Metal

Colocamos toda nossa experiência
em seu benefício. Contribuímos
para aumentar a produtividade das
plantas, gerando valor agregado
que seja claramente percebido por
seus clientes. Criamos e damos
suporte a novas oportunidades de
negócios.
Dentre nossa linha de produtos
para a indústria de pré-fabricados,
destacamos:

(superplastificante para
concreto de alto desempenho e
auto-adensável)

(acelerador de
resistências para concreto)

(desmoldante
para fôrmas metálicas)
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Soluções Sika para concretos de
performance superior

Sika ViscoCrete

O uso de concreto auto-adensável
e de alto desempenho, aliado a
altas resistências iniciais, tem se
transformado cada vez mais no
standard das empresas de ponta.
A tecnologia foi
desenvolvida especialmente para
atender as mais rigorosas
exigências da indústria de pré-
fabricados.
Nossos especialistas estão
prontos para atender quaisquer
necessidades, levando à nossos
clientes o compromisso Sika de
oferecer o melhor serviço técnico,
para a obtenção de um resultado
final de alta qualidade, com o
melhor custo benefício.

® ®

“Valor agregado” e novas
oportunidades de negócios

Concretos pré-fabricados são
produzidos de acordo com
rigorosos padrões. A demanda
por elementos pré-fabricados com
performance e padrões estéticos
elevados vem crescendo
rapidamente. Oferecemos a
oportunidade de seguir esta
tendência do mercado. Gerar este
“valor agregado”, de forma
econômica, ajudando a diferenciar
da concorrência, é um de nossos
compromissos.
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Redução de custos


