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SOMOS
SIKA

EMPRESA

A Sika é uma empresa de produtos químicos
especiais que ocupa uma posição de liderança
no desenvolvimento e na produção de sistemas
e produtos para colagem, vedação, amortecimento,
reforço e proteção no setor da construção
civil e na indústria automotiva.
A Sika tem subsidiárias em 90 países ao
redor do mundo e produz em mais de 160
unidades fabris. Nossos quase 17 mil
colaboradores geram vendas anuais em
torno de 5.6 bilhões de francos suíços.

A SIKA EM NÚMEROS
17 mil

COLABORADORES

90+

PAÍSES

160 +

FÁBRICAS EM TODO O MUNDO

8

NOVAS FÁBRICAS EM 2014

70

NOVAS PATENTES EM 2014

3

AQUISIÇÕES EM 2014

5,57 bi

VENDAS LÍQUIDAS EM 2014
(em francos suíços)

O QUE ESTAMOS FAZENDO

CONSTR
			 CON
MARCANDO PRESENÇA
Nossos produtos podem não ser sempre
visíveis, mas seus resultados são mais do que
evidentes. Do novo Banco Central Europeu,
em Frankfurt, até o outro lado do mundo,
no túnel Waterview Connection, na Nova
Zelândia, a Sika está deixando sua marca
pelo mundo.

NOSSA ESTRATÉGIA
TRABALHAMOS COM UMA ESTRATÉGIA
QUADRIENAL PARA AUMENTAR A NOSSA
PENETRAÇÃO DE MERCADO POR MEIO DO
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS
INOVADORES, DAS AQUISIÇÕES DE EMPRESAS
COMPLEMENTARES E DO CRESCIMENTO
ACELERADO EM MERCADOS EMERGENTES.
ESSA ESTRATÉGIA, ALIADA AOS VALORES DA
SIKA, CONTRIBUIRÁ PARA ALCANÇARMOS
UM CRESCIMENTO ANUAL CONSTANTE E
AUMENTARMOS AS VENDAS EM NOVAS
ÁREAS.

JAN JENISCH
CEO DA SIKA

“O empenho e a competência dos
nossos colaboradores, assim como
nossos investimentos em mercados
em crescimento, nos dão confiança
em nosso futuro. Os lançamentos de
novos produtos e inovações também
alimentarão ainda mais nosso sucesso.”

RUINDO 		
NFIANÇA

100 ANOS DE ESPECIALIZAÇÃO
NOSSA REPUTAÇÃO DE QUALIDADE E
CONFIABILIDADE É PRATICAMENTE
INIGUALÁVEL E É ILUSTRADA POR MEIO
DE UMA FAMÍLIA COMPLETA DE PRODUTOS
QUE RESOLVEM PROBLEMAS E TÊM
SIDO EMPREGADOS HÁ MUITOS ANOS
NUMA GAMA VARIADA DE APLICAÇÕES.
SEJA IMPERMEABILIZANDO SEU PORÃO
OU SUA COBERTURA, VEDANDO UM
ARRANHA-CÉU OU SEU CARRO,
TRABALHANDO EM SUA CASA OU
EM UM EDIFÍCIO DE VÁRIOS ANDARES,
VOCÊ ENTENDERÁ POR QUE SOMOS
RECONHECIDOS POR CONSTRUIR
CONFIANÇA.

NOSSA PAIXÃO

CORAGEM
I
O QUE FAZ O NOSSO SUCESSO

873

COLABORADORES
DEDICAM-SE À ÁREA DE
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

O sucesso e a reputação da Sika se fundamentam em
nossa longa tradição de inovação. O coração da
nossa empresa é a gestão da inovação e o foco
no desenvolvimento de produtos de qualidade e das
melhores soluções para os clientes.
Institucionalizamos um processo de criação de
produtos com grande foco no desenvolvimento
contínuo de novos sistemas, soluções e produtos
para todos os mercados em que atuamos.
Fornecemos soluções inteligentes, utilizando
as tecnologias mais avançadas, e um atendimento
especializado e diferenciado. Somos reconhecidos
por nossas soluções de alta qualidade para
a construção civil e para a indústria, sempre
em conformidade com as mais recentes leis,
normas e testes independentes. Assim, damos
aos nossos clientes a tranquilidade e a certeza
de estarem trabalhando com um fornecedor de
qualidade.

PENSAMENTO GLOBAL
A Sika Technology AG da Suíça lidera
programas de pesquisa de longo prazo
para todo o Grupo Sika, enquanto a
responsabilidade pelo desenvolvimento
de novas soluções é dos nossos vinte
Centros Mundiais de Tecnologia, além
dos dezoito Centros Regionais de
Tecnologia em todo o mundo. Novos
produtos e sistemas também são
desenvolvidos regionalmente, para
atender às necessidades e exigências
específicas dos mercados locais. Esse
processo nos ajuda a otimizar custos de
fabricação e a oferecer preços competitivos.

M PARA
INOVAR
70
NOVAS PATENTES
SOLICITADAS
EM 2014

2.961
NOVAS PATENTES
REGISTRADAS
DESDE 1910

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
No desenvolvimento dos nossos
produtos, nos concentramos em
soluções modernas, como a nossa
tecnologia i-Cure®, que nos ajudou a
desenvolver uma gama de produtos de
vedação e colagem tecnologicamente
avançados, além de abrir caminho
para membranas líquidas de cobertura
que são ecologicamente eficientes e
também oferecem segurança máxima
durante a instalação. Destacam-se,
ainda, nossas tecnologias inovadoras
de preenchimento, que geram novos
produtos de argamassa de alto
desempenho que facilitam o trabalho e
ampliam as possibilidades de aplicação.

ATENDENDO A ALTAS EXPECTATIVAS
TODAS AS SOLUÇÕES DA SIKA SÃO PROJETADAS VISANDO AO
SUCESSO DE NOSSOS CLIENTES, COM QUEM PROCURAMOS
ESTABELECER RELACIONAMENTOS DURADOUROS E MUTUAMENTE
VANTAJOSOS EM VEZ DE NOS CONCENTRARMOS EM NEGÓCIOS
DE CURTO PRAZO. NOSSO OBJETIVO É SOLUCIONAR TODAS
AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS NOSSOS CLIENTES,
LANÇANDO NOVOS PRODUTOS EM RESPOSTA AO ENRIJECIMENTO
DAS NORMAS PARA SELANTES E ADESIVOS, DESENVOLVENDO
NOVAS SOLUÇÕES PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS CADA VEZ
MAIORES DE APLICAÇÃO SEGURA E AMBIENTALMENTE CORRETA
NO MERCADO DE PISOS INDUSTRIAIS, OU ATENDENDO À
NECESSIDADE DE CONSTRUÇÕES LEVES NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA.

NOSSO FUTURO

AUMENTO ACELERADO EM MERCADOS EM
CRESCIMENTO
Nós ampliamos nossos investimentos em mercados
emergentes, acelerando o aumento das nossas
cadeias de abastecimento locais. Nos últimos
anos, abrimos mais de 30 novas fábricas em mercados
em crescimento, o que nos permitiu reforçar
nossa presença e atender melhor às necessidades
locais. Assim, aumentamos continuamente nossa
proximidade com os clientes, e é isso que nos
diferencia no mercado. Temos uma longa tradição
de entrar em novos mercados em sua fase inicial,
como se deu com nossas primeiras subsidiárias
na América Latina, fundadas na década de 1930.
Isso nos permite participar do desenvolvimento
do mercado e construir uma posição sólida. Temos
uma visão de longo prazo, valorizando muito o
estabelecimento de relações duradouras com os
clientes.

MAIS DE

160
FÁBRICAS EM TODO
MUNDO

MERCADOS EMERGENTES

CRESCENDO

COMPRAS LOCAIS E GLOBAIS
Buscamos matérias-primas nos âmbitos local e global
para encontrar as melhores soluções para os nossos
produtos. Nosso objetivo é trabalhar, sempre que possível,
com fornecedores locais, não apenas para diminuir os
prazos de entrega e aumentar a disponibilidade para
os nossos clientes, mas também para diminuir riscos,
inclusive ambientais, relacionados ao transporte de
mercadorias.

O

TECNOLOGIA MUNDIAL COM
ESPECIALIZAÇÃO LOCAL
Mundo afora, construímos conhecimento
técnico em nossas organizações ao treinar
colaboradores localmente e transferir
know-how em âmbito mundial. Isso significa que podemos garantir apoio local
personalizado em todos os projetos dos
quais participamos, com base em mais de
100 anos de experiência mundial.

EM TODO
O MUNDO
Buscamos uma estratégia de crescimento com
foco especial na expansão acelerada em mercados
emergentes. Esses mercados em franco crescimento
caracterizam-se pelo aumento da urbanização e
pelo desenvolvimento de megacidades, o que, por
sua vez, leva ao aumento da procura por produtos
de construção de alto desempenho que atendam a
exigências rigorosas de segurança, de resistência a
terremotos e incêndios, e de qualidade. Estamos
falando de soluções inovadoras de impermeabilização
e cobertura, vedação de edifícios, e concreto especial
de alta resistência – em outras palavras, exatamente
os tipos de soluções, produtos e tecnologias em que
somos especialistas.

90 +
PAÍSES EM TODOS
OS CONTINENTES: É
A PRESENÇA MUNDIAL DA SIKA
AQUISIÇÕES
Nosso objetivo é crescer de forma
orgânica, ou seja, buscamos o crescimento
alimentado por um impulso de inovação
e espírito empreendedor. Esse crescimento
orgânico é complementado por aquisições
cuidadosamente selecionadas, que
reforçam nosso acesso aos mercados e
aprimoram nossas atividades-fim com
tecnologias correlatas. Nós nos dedicamos
a essa política como um meio de melhorar
constantemente a nossa posição no mercado
e desempenhar um papel ativo na
consolidação de mercados fragmentados.
Sempre nos esforçamos para garantir
uma integração harmoniosa – especificamente,
prestamos muita atenção à cultura
corporativa local e cuidamos para
atender às necessidades dos novos
integrantes da nossa equipe.

NOSSA META

MAIS VALOR, MENOS IMPACTO
É NOSSO COMPROMISSO ENCONTRAR
SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS PIONEIRAS
PARA ENFRENTAR OS PROBLEMAS
GLOBAIS. BUSCAMOS CONSEGUIR ISSO COM
SEGURANÇA E O MENOR IMPACTO SOBRE OS
RECURSOS. CRIAR E AUMENTAR O VALOR E,
AO MESMO TEMPO, DIMINUIR OS IMPACTOS
– ESSA É A META.
NOSSA ESTRATÉGIA INTEGRA PLENAMENTE
A SUSTENTABILIDADE A TODOS OS NOSSOS
PROCESSOS. NÓS NOS ESFORÇAMOS PARA
GERAR VALOR PARA OS NOSSOS CLIENTES
E PARCEIROS AO LONGO DE TODA A CADEIA
DE ABASTECIMENTO E DE TODA A VIDA ÚTIL
DOS NOSSOS PRODUTOS. O VALOR GERADO
SUPERA MUITO OS IMPACTOS RELACIONADOS
À PRODUÇÃO, À DISTRIBUIÇÃO E AO USO.

		NOSSA CUL
CO
VALORES E PRINCÍPIOS

Adotamos uma perspectiva de longo prazo para o desenvolvimento
dos nossos negócios e tratamos com respeito e responsabilidade
os nossos clientes, acionistas e colaboradores.

O sucesso futuro de nossa empresa não depende apenas de
nos dedicarmos à estratégia certa; ele se baseia também na
confiança e na dedicação de todos os nossos colaboradores.

A EQUIPE DA SIKA
Acreditamos na competência e no espírito
empreendedor dos nossos trabalhadores.
Nossa equipe é o maior patrimônio que
temos, e, graças às pessoas dedicadas que
empregamos, somos capazes de proporcionar
altos níveis de atendimento e assistência
técnica ao cliente. São os serviços de alta
qualidade, somados às inovações de nossos
produtos, que fazem de nós a Sika.

STEPHAN ENGELHARDT,
ENGENHEIRO DE APLICAÇÕES
(COBERTURAS)
“Para atingir nosso objetivo comum,
ou seja, coberturas duráveis e
de alta qualidade, consideramos
nossos clientes como integrantes da
equipe.”

17 MIL
PESSOAS EM TODO
MUNDO SÃO EMPREGADAS
PELA SIKA

LTURA
ORPORATIVA
BUILDING TRUST
Nós acreditamos que confiança
é a base de nossas parcerias e colaborações.
Para nós, isso é demonstrado na qualidade
do nosso trabalho, e é o resultado da nossa
capacidade de inovação e perseverança. No
entanto, esse é um processo contínuo, que
precisa ser ativamente cultivado. A marca
Sika existe porque investimos todos os dias
em construir confiança.

CONSTRUINDO CONFIANÇA
DESDE 1910
A SIKA FORNECE SOLUÇÕES DE
IMPERMEABILIZAÇÃO HÁ MAIS DE

100 ANOS
O PRIMEIRO PRODUTO – SIKA®-1 – AINDA ESTÁ
NO MERCADO

TODOS OS ANOS, A SIKA FORNECE
MEMBRANAS DE COBERTURA SUFICIENTES
PARA COBRIR

TODA A ILHA DE
MANHATTAN

MAIS DE

USANDO AS DURADOURAS VEDAÇÕES DA

30%

SIKA PARA JANELAS, MAIS DE

DE REDUÇÃO DE RUÍDOS INTERNOS EM VEÍCULOS,
GRAÇAS ÀS SOLUÇÕES ACÚSTICAS DA SIKA

1 MILHÃO
DE CAIXILHOS SÃO VEDADOS A CADA ANO,
AJUDANDO A ECONOMIZAR, AO LONGO DE

OS SISTEMAS DE PISOS DA SIKA PARA SALAS
ESTÉREIS LIBERAM

MIL VEZES MENOS
PARTÍCULAS

TODA A SUA VIDA ÚTIL, O EQUIVALENTE A
MAIS DE

10 MIL
NAVIOS PETROLEIROS DE ÓLEO DE
AQUECIMENTO

QUE OS SISTEMAS COMUNS DE BAIXO VOC

COM

84 PRÊMIOS
EM 16 ANOS, A SIKA É A EMPRESA COM O MAIOR
NÚMERO DE PROJETOS DE REPARAÇÃO DE
CONCRETO PREMIADOS EM TODO O MUNDO

EM MAIS DE 80 PAÍSES, MAIS DE

10 MIL APLICADORES DE
COBERTURAS
SÃO TREINADOS E CERTIFICADOS PELA SIKA

GRAÇAS À FAMÍLIA DE REDUTORES DE ÁGUA
DA SIKA, MAIS DE

25 BILHÕES DE
LITROS DE ÁGUA
SÃO ECONOMIZADOS ANUALMENTE NA
PODUÇÃO DE CONCRETO

50 %
DE TODOS OS AUTOMÓVEIS FABRICADOS
NO MUNDO USAM PRODUTOS DA SIKA

PRODUTOS SIKA –
CONSTRUINDO CONFIANÇA
Você pode não estar vendo nossos produtos, mas é provável que o edifício
em que você se encontra tenha uma solução Sika em algum ponto de sua
estrutura. Ou, talvez, o carro que você dirige tenha ficado mais seguro, leve
e eficiente graças a um produto Sika. Pode ser, ainda, que a energia que você
está consumindo tenha sido gerada por um parque eólico protegido por
materiais Sika.
Atuamos em sete mercados diferentes – concreto, impermeabilização,
coberturas, pisos, selantes e adesivos, reparo e conservação, indústria – nos
setores de construção civil e de veículos automotores, fornecendo produtos e
soluções de alta qualidade em qualquer parte do mundo.
PRESENÇA MUNDIAL

SUBSIDIÁRIAS DA SIKA

QUANDO TODO UM VALE PODE CONTAR
COM A FORÇA DO CONCRETO.

CONCRETO
A Sika desenvolve e comercializa diversas adições e aditivos para
uso na produção de concreto, cimento e argamassa. Esses produtos
melhoram propriedades específicas do concreto fresco ou endurecido,
como trabalhabilidade, estanqueidade, durabilidade, e as resistências
iniciais e finais.

PRINCIPAIS MARCAS
PARA CONCRETO
Sika® ViscoCrete®
Sikament®
Sika® Plastiment®
Sikaplast®
Sika® Plastocrete®

Hoje em dia, a demanda por adições e aditivos está em alta, principalmente por causa
do aumento das exigências relativas ao desempenho do concreto e da argamassa,
especialmente em áreas urbanas e para a construção de obras de infraestrutura.
Além disso, o uso cada vez maior de materiais cimentícios alternativos no cimento,
na argamassa e, portanto, também no concreto, aumenta a necessidade de adições
especiais que garantam o desenvolvimento da resistência e coesão dos materiais.

Sika® Sigunit®

INOVAÇÕES
A trabalhabilidade do concreto estendida, controlada ao longo de várias horas, é especialmente importante para canteiros de obras urbanos com tráfego congestionado,
ou áreas distantes que aumentam o tempo de transporte. Ao mesmo tempo, depois
que o concreto é lançado, uma cura rápida é importantíssima para cumprir os prazos
apertados da construção civil. O Sika ViscoFlow® é um aditivo superplastificante que
usa um novo polímero desenvolvido pela própria Sika e que prolonga consideravelmente a trabalhabilidade do concreto fresco, além de garantir um desenvolvimento
igualmente rápido de resistência. O tempo de plasticidade pode ser modificado de
acordo com diferentes distâncias até os canteiros de obras. Além disso, a consistência
desejada do concreto é garantida em climas com altas e baixas temperaturas.

PRINCIPAIS ÁREAS DE
APLICAÇÃO

SikaGrind®
Sika ViscoFlow®
SikaPaver®
SikaRapid®

Empresas de concreto
pré-fabricado
Projetos de infraestrutura
Fabricantes de elementos
pré-moldados
Fábricas de argamassa seca
Indústria de cimento
Produção de placas de gesso

Informações e referências detalhadas:
www.sika.com/concrete

QUANDO OS TÚNEIS PERMANECEM
ESTANQUES DE VERDADE.

IMPERMEABILIZAÇÃO
As soluções da Sika abrangem toda a gama de tecnologias utilizadas para impermeabilização subterrânea: sistemas de membranas
flexíveis, membranas líquidas, aditivos impermeabilizantes para
argamassas, selantes de juntas, argamassas impermeabilizantes,
sistemas de injeção e revestimentos.
Entre os principais segmentos de mercado estão subsolos, garagens subterrâneas,
túneis e todos os tipos de estruturas de retenção de água (por exemplo: reservatórios,
cisternas e tanques de armazenamento). Os sistemas estanques enfrentam exigências mais rigorosas nos quesitos sustentabilidade, facilidade de aplicação e gestão
do custo total. Portanto, a escolha de sistemas de impermeabilização adequados às
necessidades e exigências do proprietário, bem como o detalhamento da solução, são
o segredo de estruturas duradouras e à prova d'água.
INOVAÇÕES
Uma das soluções lançadas mais recentemente é o inovador sistema SikaProof® para
impermeabilização de estruturas subterrâneas. Este sistema, totalmente aderido ao
concreto, consiste numa membrana altamente flexível à base de poliolefina (FPO),
com selante aplicado em um exclusivo padrão quadriculado e revestida com um
geotêxtil não-tecido. A aderência mecânica total com a estrutura surge quando o
geotêxtil fica totalmente embebido no concreto fresco. Além disso, o padrão quadriculado (em forma de grade) impede qualquer fluxo lateral de água entre a membrana
e o concreto ao criar pequenos compartimentos estanques. O sistema SikaProof® é
de instalação rápida e segura, que resulta em uma impermeabilização duradoura e
econômica.

PRINCIPAIS MARCAS PARA
IMPERMEABILIZAÇÃO
Sikaplan®
SikaProof®
Sikadur-Combiflex®
Sika Waterbar®
Sika® Injection
SikaTop®
Sika®-1
SikaFuko®
SikaSwell®

PRINCIPAIS ÁREAS DE
APLICAÇÃO
Subsolos
Túneis
Pontes
Tanques de água e de águas
residuais
Poços e lagoas
Barragens e estruturas
hidráulicas

Informações e referências detalhadas:
www.sika.com/waterproofing

QUANDO SISTEMAS DE COBERTURA
POSSIBILITAM NOVOS ESTILOS DE VIDA.

COBERTURAS
A Sika fornece uma gama completa de sistemas de cobertura, quer
incorporem mantas flexíveis ou membranas líquidas. A demanda
nesse segmento é impulsionada pela necessidade de soluções
ecologicamente corretas e que proporcionem economia de energia,
tais como sistemas de telhado verdes, telhados frios e telhados
solares, que, ao mesmo tempo, ajudem a diminuir as emissões
de CO2.
INOVAÇÕES
Os sistemas em manta de PVC são excelentes soluções para quem procura reduzida
manutenção e grande durabilidade.
Devido a sua grande refletividade e resistência aos raios UV o uso da Sarnafil® S 327
é ideal para proteção mecânica de coberturas expostas. Para jardins temos as mantas
Sikaplan®/Sarnafil® que se destacam pela sua inigualável resistência aos migrorganismos,
fungos e raízes.
Dois novos sistemas de membranas líquidas também foram lançados no mercado.
O SikaFill® Reflex Pro conta com a tecnologia exclusiva co-elástica da Sika que
oferece maior elesticidade, aderência e durabilidade. O produto tem como vantagem
a refletividade extrema da radiação solar, impactando no conforto térmico do interior
do ambiente.
SikaFill® Rápido Teto Frio é uma membrana liquida desenvolvida com microesferas.
Além de impermeabilizar, proporciona conforto térmico devido à sua refletividade em
relação aos raios solares. Estes produtos da linha SikaFill® contribuem para a redução
significativa da temperatura no interior da edificação, implicando a redução do
consumo de energia elétrica utilizada para climatização destes espaços.

PRINCIPAIS MARCAS
PARA COBERTURAS
Sarnafil®
Sikaplan®
Sikalastic®
SikaFill®
Sarnacol®

PRINCIPAIS ÁREAS DE
APLICAÇÃO
Coberturas expostas (fixadas
mecanicamente ou por adesão)
Membranas líquidas (aplicadas
com rolo ou por compressor)
Coberturas com lastro de
cascalho
Decks utilitários de cobertura
Sistemas de telhado verde
Telhados frios com membranas
ou revestimentos de alta
refletividade
Coberturas com coletores
solares
Projetos especiais de telhados
(cor, forma, decoração)

Informações e referências detalhadas:
www.sika.com/roofing

QUANDO SEU PISO APRESENTA UM DESEMPENHO
TÃO EFICAZ QUANTO O DA SUA EQUIPE.

PISOS INDUSTRIAIS
As soluções Sika para pisos e revestimentos são baseadas em
resinas sintéticas e sistemas cimentícios para edifícios industriais
e comerciais como, por exemplo, plantas de produção dos setores
farmacêutico e de alimentos e bebidas, edifícios públicos (escolas,
hospitais e afins), edifícios de estacionamento e áreas residenciais.
Cada segmento do mercado tem seus próprios requisitos específicos em termos
de propriedades mecânicas, normas de segurança (por exemplo, resistência ao
escorregamento), desempenho antiestático, resistência a produtos químicos e
resistência ao fogo. As tendências no mercado de pisos e revestimentos são ditadas
pela importância cada vez maior das normas ambientais e de segurança, bem como
de requisitos técnicos personalizados. Atualmente, o grande volume de projetos de
reforma e adequação de edifícios industriais e comerciais tem aumentado a importância
de soluções eficientes para a renovação de sistemas de pisos existentes.
INOVAÇÕES
O sistema para estacionamentos com Sikalastic®-8800 e Sikafloor®-359 é uma
nova solução para pisos de rápida aplicação que combina duas etapas de trabalho
em apenas uma. Através de um novo processo de injeção, a aplicação por pulverização
das camadas impermeabilizante e de desgaste pode ser feita ao mesmo tempo. Isso
significa que, por exemplo, toda a aplicação de um pavimento de estacionamento de
1.000m² poderia ser concluída em um só dia, diminuindo assim, consideravelmente,
o período de inatividade do local. O novo processo de injeção também acarreta economia
de material, com uma aspersão de agregados até 75% menor.

PRINCIPAIS MARCAS PARA
PISOS INDUSTRIAIS
Sikafloor®
Sikalastic®
Sika® Level
Sika® Permacor®
Sika® Unitherm®
SikaCor®

PRINCIPAIS ÁREAS
DE APLICAÇÃO
Pisos de estacionamentos
Instalações de produção,
processamento, logística e
armazenamento
Pisos de salas limpas
Áreas de piso com proteção
contra descarga eletrostática
Proteção de estruturas metálicas
contra corrosão e incêndio
Pisos de edifícios comerciais,
públicos e residenciais
Paredes e tetos
Revestimentos de tanques,
diques e instalações de
tratamento de água e efluentes

Informações e referências detalhadas:
www.sika.com/flooring

QUANDO AS JUNTAS DÃO CONTA
DE QUALQUER QUANTIDADE DE ÁGUA.

SELANTES E ADESIVOS
O amplo portfólio de produtos Sika inlcui produtos de primeira
classe para vedação e colagem elástica, para atender a todas as
necessidades dos canteiros de obras, com destaque para vedação
de juntas para fachadas, selantes resistentes para pisos e juntas
especiais, e soluções polivalentes de colagem para acabamento de
interiores ou instalações de assoalhos e pisos de madeira.

PRINCIPAIS MARCAS PARA
SELANTES E ADESIVOS
Sikaflex®
SikaBond®
SikaHylex®
Sikasil®
Sikacryl®
Sika Boom®
Sika® MultiSeal

A crescente demanda deste mercado é impulsionada por fatores como o aumento
do foco na eficiência energética, de soluções completas para edifícios, a crescente
variedade de materiais utilizados na construção civil, o número cada vez maior de
projetos de arranha-céus, e a importância das questões de saúde, segurança e meio
ambiente.
INOVAÇÕES
A Sika lançou a nova família de selantes de alta performance SikaHyflex®, atendendo
aos mais rigorosos requisitos técnicos e colaborando para a construção de edifícios
sustentáveis e energeticamente eficientes. Com a importância cada vez maior
da saúde e das questões ambientais, a Sika, como líder de mercado e na área de
selantes e adesivos de poliuretano, desenvolveu a nova tecnologia i-Cure®, que
combina as melhores propriedades da tecnologia de selantes e adesivos tradicionais
de poliuretano com características como baixíssimas emissões de COV, ausência
de solventes e ausência de classificação de risco. A aplicação fácil e segura e a alta
aderência inicial com ampla gama de possibilidades de aplicação são as principais
vantagens dos recém-lançados adesivos de alta aderência Sika para colagem elástica
multiuso, os quais podem substituir os métodos de fixação convencionais como
pregos e parafusos.

PRINCIPAIS ÁREAS DE
APLICAÇÃO
Soluções para engenharia civil e
juntas de pisos
Acabamento de interiores
Colagem universal

Informações e referências detalhadas:
www.sika.com/sealing-and-bonding

QUANDO MILHARES DE PESSOAS PODEM CONFIAR
NA DURABILIDADE DE UMA MANUTENÇÃO BEM FEITA.

REPARO E CONSERVAÇÃO
Neste segmento, a Sika oferece soluções para o reparo e proteção de estruturas de concreto como, por exemplo, argamassas
de reparo, pinturas de proteção, grautes, adesivos e sistemas de
reforço estrutural. Também traz produtos para o acabamento de
interiores, como argamassas de nivelamento de pisos, argamassas
para acabamento de paredes e argamassas colantes para revestimentos
cerâmicos.
A Sika fornece tecnologias para a manutenção, ao longo de todo o ciclo de vida, de
edifícios industriais, comerciais, residenciais e de construções de infraestrutura. Em
praticamente todos os mercados, muitas estruturas possuem décadas de idade e
precisam receber manutenção. O aumento na demanda deste tipo de projeto é uma
tendência que se confirma pelo grande volume de projetos de reabilitação de obras
de infraestrutura nos setores de transportes, saneamento e energia. Além disso, a
tendência mundial de urbanização e a necessidade cada vez maior de adequações
também alimentam a demanda no setor de reformas de interiores.
INOVAÇÕES
Os sistemas de proteção de estruturas de concreto da Sika atuam de maneira a
criar barreiras sucessivas à entrada de agentes agressivos que causam corrosão das
armaduras. O Sika® Ferrogard®-903+ é um inibidor de corrosão misto aplicado por
impregnação, que migra pela capilaridade do concreto, atingindo a armadura e criando
uma barreira às reações químicas que iniciam o processo de corrosão induzido por
cloretos e por carbonatação. Os hidrofugantes Sikagard®-705 L e Sikagard®-706
Thixo atuam no interior da porosidade do concreto, criando um efeito de repelência
à água com alto desempenho e podem até mesmo vedar a entrada de água em
determinadas fissuras da estrutura. Por fim, o Sikagard®-670 W Elastocolor é um
revestimento acrílico de alto desempenho, elástico e com alto poder de proteção
contra o ingresso de dióxido de carbono, constituindo uma barreira efetiva contra os
fenômenos de carbonatação do concreto.

PRINCIPAIS MARCAS PARA
REPARO E CONSERVAÇÃO
Sikadur®
SikaGrout®
Sikagard®
Sika MonoTop®
Sika Anchorfix®
Sika® Carbodur®
Sika® Ferrogard®

PRINCIPAIS ÁREAS DE
APLICAÇÃO
Reparo do concreto
Proteção do concreto
Impregnação hidrofóbica
Colagem estrutural
Reforço estrutural
Grautes
Ancoragens
Argamassas colantes e
rejuntes
Argamassas de acabamento e
nivelamento

Informações e referências detalhadas:
www.sika.com/refurbishment

QUANDO ADESIVOS TORNAM OS CARROS
MAIS LEVES E SEGUROS.

INDÚSTRIA
Entre os mercados atendidos pela Sika, estão: construção automotiva,
indústria de veículos comerciais (colagem estrutural e de vidros,
sistemas acústicos, sistemas de reforço), reposição automotiva
(substituição de vidros, reparos de carroçaria), energias renováveis
(solar e eólica) e engenharia de fachadas (envidraçamento estrutural,

PRINCIPAIS MARCAS PARA
A INDÚSTRIA
Sikaflex®
SikaBaffle®
SikaTack®
SikaPower®
SikaForce®

vedação de unidades de vidro insulado).

SikaReinforcer®

As tecnologias da Sika permitem colagem resistente a colisões, para aumentar a
segurança dos carros. Novas soluções para colagem de diferentes materiais, como
alumínio e fibra de carbono, por exemplo, possibilitam veículos mais leves e que
consomem menos combustível. Os fabricantes também estão buscando soluções
que diminuam o tempo e os custos de produção.

SikaMelt®

INOVAÇÕES
SikaPower®, um adesivo para as mais recentes gerações de carroçarias (com
relações otimizadas de peso, altura e força), e os materiais para reforço por colagem
SikaReinforcer®-940/-960 são exemplos de produtos lançados com sucesso e
que permitem a construção leve e melhoram tanto o desempenho veicular quanto
a resistência em casos de colisão. Na substituição de vidros automotivos, o novo
SikaTack® Zero oferece o menor tempo de assentamento (safe drive away time)
do mercado. Já o Sikaflex® 268 é um novo produto para envidraçamento de luxo
– colagem de componentes de vidro sem estrutura de armação saliente – voltado
para o setor ferroviário. Ele permite a colagem e a vedação de preenchimento com
um único produto e oferece as melhores propriedades térmicas e de resistência ao
clima.

SikaSeal®
SikaDamp®
Sikasil®
SikaBlock®

PRINCIPAIS ÁREAS DE
APLICAÇÃO
OEM e OES automotivos
Reposição automotiva
Indústria de veículos comerciais
Fabricação de fachadas e
janelas
Aparelhos e componentes
industriais
Painéis sandwich
Indústria de energia renovável
Ferramental e compósitos
Indústria naval

Informações e referências detalhadas:
www.sika.com/industry
www.sikaautomotive.com

