
Certificaçao ISO 14001

Pioneira em respeito e
preservação ambiental

Use sempre
produtos responsáveis

Soluções Sika para Reparo,
Proteção e Manutenção Industrial

®

Coloque a Tecnologia Suíça da Sika a Serviço da sua Indústria

As instalações industriais encontram-se
constantemente expostas a grandes deteriorações
produzidas por ataques químicos e danos
mecânicos ou pela contaminação do meio
ambiente. A rápida avaliação e a rapidez e eficiência
dos respectivos reparos são fatores determinantes
para a continuidade no bom funcionamento das
mesmas.

Desde o alicerce até a cobertura, passando pela
estrutura de concreto, paredes, juntas,
revestimentos, tanques, reservatórios, etc, a Sika
se encontra na vanguarda mundial no que se
refere a manutenção industrial, colocando à sua
disposição a mais ampla e segura linha de
produtos para Reparo e Proteção, cumprindo até
as necessidades mais extremas de cada
processo industrial.

Consulte o nosso Departamento
Técnico e encontre a solução que
a sua indústria necessita.
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Publicações Sika disponíveis

SIKA S.A. – Brasil
Av. Dr. Alberto Jackson Byington, 1525
Vila Menck – Osasco – São Paulo
Fone: +55 11 3687 4600
Fax: +55 11 3601 7158

As informações contidas aqui e em particular as
recomendações relacionadas com a aplicação e
utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de
boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos
produtos sempre que devidamente armazenados,
manuseados e aplicados em condições normais e de
acordo com as recomendações da Sika. A informação
se aplica unicamente para os produtos e aplicações
aqui referidos. No caso de mudanças dos parâmetros
de aplicação, tais como troca de substratos, etc., ou no
caso de uma aplicação distinta, consulte o serviço
técnico da Sika antes da utilização dos produtos. As
informações contidas aqui não dispensam o usuário
testar a compatibilidade do(s) produto(s) na(s)
aplicação(ões) e propósito(s) pretendidos. Todas as
encomendas aceitas estão sujeitas às nossas
condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários
deverão sempre consultar as versões mais recentes
das fichas técnicas dos respectivos produtos, que
serão entregues sempre que solicitadas.
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Impermeabilização de
fundações e obras enterradas
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