
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.

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.
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Excelência na Produção de Cimento
com Sika®

Consulte também as outras publicações Sika



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

Intensificação do uso de adições mais
econômicas em substituição ao clínquer
Redução do volume e tipos de clínquer
Preservação de recursos naturais

Aumento da produtividade
Redução do custo de moagem (consumo de
energia)
Aumento da eficiência do separador
Diminuição das emissões de CO2

Otimização da granulometria do cimento
Melhoria no desenvolvimento das resistências
mecânicas
Redução de desvios de qualidade e do custo
de reclamações

Melhoria da qualidade do cimento
Produção de cimentos especiais de alto valor

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

Vantagens únicas oferecidas pelas tecnologias SikaGrind e Sika ViscoCrete® ® ®

Nós compreendemos e damos suporte ao seu negócio

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. Em
ambientes e requisitos de mercado
extremamente diversificados pelo
mundo, cada produto local tem que
atingir a mais alta performance com o
custo apropriado. Dessa forma, as
tecnologias e inovações Sika podem
beneficiar seu negócio imediatamente,
em qualquer lugar, nas atividades
diárias e globalmente.

Rápida globalização de novas
tecnologias

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
negócios no mundo inteiro.

A tecnologia melhora
substancialmente os processos de
produção e a performance dos
produtos.

A tecnologia está
revolucionando a indústria de cimento
e concreto, fornecendo oportunidades
únicas para otimização da produção e
melhoria dos negócios.

Tecnologias SikaGrind e Sika
ViscoCrete : oportunidades
únicas para a indústria de
cimento

®
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SikaGrind

Sika ViscoCrete

®

®

Logística

Aumento das capacidades de estocagem
Redução de bloqueios nos sistemas de
transporte
Eficiência e rapidez nas cargas e descargas dos
caminhões

Experiência e liderança em
produtos químicos para
construção

Desde 1910 a Sika oferece
produtos e sistemas para
otimizar os processos
construtivos. contribuímos
significativamente para melhorar
a performance com qualidade
elevada e reduzir os custos
gerais de qualquer projeto de
construção.

Nós

Competência comprovada na
indústria do cimento

Tecnologia de cimento e
concreto são competências
fundamentais da Sika.
Oferecemos nossas inovações e
experiência para trazer
melhorias ao processo e
reduções de custo na produção
de cimento. Adicionalmente,
auxiliamos a gerar “valor
agregado” para seus clientes e
criar novas oportunidades para
seu negócio.

Menores custos, melhores
performances, mais cimento

Os especialistas da Sika
oferecem suporte técnico para
melhorar processos e otimizar a
produção, reduzindo custos de
energia e emissões,
aumentando a produtividade e
acelerando carregamentos e
transporte. A performance dos
cimentos pode ser
substancialmente melhorada,
possibilitando a produção de
cimentos de qualidade superior,
com reduzidos teores de
clínquer e com tempos de
moagem mais curtos.

Foco nas necessidades da
indústria do cimento

Aumentos de demanda,
competição de preços e
exigências ambientais elevadas
são fatores que criaram
pressões na indústria do
cimento. Nós focamos nestes
requisitos e podemos auxiliar no
desenvolvimento de produtos
específicos, baseados em
nossas tecnologias inovadoras e
vantajosas.

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
diariamente em obras por
construtores e seus
fornecedores de concreto
usinado e pré-fabricados.
Focamos em tecnologia e
inovações com reais benefícios
para nossos clientes. Lidamos
com as mesmas tecnologias,
mercados e ambientes de
negócios de sua indústria,
dessa forma podemos oferecer
o benefício adicional de muitas
sinergias potenciais.

“Valor agregado” e novas
oportunidades de negócios

Concretos pré-fabricados,
usinados em centrais ou em
canteiros de obras são
produzidos de acordo com
rigorosos padrões. A demanda
por cimentos com performance
elevada, específica e constante
vem crescendo rapidamente.
Oferecemos a oportunidade de
seguir esta tendência do
mercado. Adicionalmente,
cimentos especiais de alta
performance e maior valor
podem ser produzidos de forma
econômica.
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