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Egy szőnyegen ülve élvezni egy kis vígjátékot, vagy éppen azt írni - Black-
poolban mindkettőt lehetséges! Gordon Young festőművész a Why Not As-
sociates társasággal közösen alkotta meg a Comedy Carpetet, melyet a 
vígjáték műfajának rendkívüli megünneplésére hoztak létre. Több mint 1000 
humorista, színész és komédiaíró közreműködésével a Comedy Carpet, azaz 
egy térburkolat, vizuális megjelenítést ad a humornak, az éneknek és a di-
vatos frázisoknak.  Az északnyugat-angliai Blackpoolban, a Blackpool to-
rony előtti téren készült el az a 2200 négyzetméteres műalkotás, amely a 
közösségi művészet és a nyomdászat határait feszegeti.

A téren több mint 160 000 vörös, fekete és kobaltkék színben pompázó betű 
látható, amelyeket gránitból vágtak ki és különleges beton táblákba ágyaztak. 
A kivitelezés során a betűk 30 mm mélységben épülnek be a csúcsminőségű 
betonba. A betűket a sablon aljára helyezték, majd a formát kiöntötték egy vi-
lágos színű, fi nom szemcseméretű betonnal. Szilárdulás után a paneleket meg-
fordították, felületüket megcsiszolták, hogy létrejöhessen a vizuális élmény. 

Comedy Carpet

Annak érdekében, hogy elkerüljük a betűmozaikok 
elmozdulását szükséges volt a beton alapréteg
vibráció nélküli elhelyezése. A teljes folyamatot, a 
beton és a szuperfolyósító biztosítását is a Sika UK 
valósította meg. 

A Comedy Carpet az egyik legnagyobb nyilvános 
művészeti megnyilvánulás az Egyesült Királyságban. 
A teljes megvalósítás 5 évet vett igénybe. Csakúgy, 
mint ahogy a homokos strandok, a mólók és a 
vidámparkok, Blackpool is hagyományosan ragasz-
kodik a szórakoztatáshoz és a szórakoztatóiparhoz, 
beleértve a Nagy Színházat, a Téli Kertet és a Black-
pool tornyot is. 
A Comedy Carpet kulcsfontosságú mű, mivel ez lesz 
a színpada az itt bemutatásra kerülő előadásoknak 
és rendezvényeknek egyaránt.

   Sika nemzetközi hírek

Rendkívüli hír

   2013. március
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Először is szeretnénk megtudni, hogy hogyan él egy nő ebben a férfi ak 

uralta építőipari világban? Úgy tűnik, hogy nagyon jól! 

Amióta elkezdtem a karrierem, mindig is férfi ak uralta világban dolgoztam. 
Első munkahelyem a Mercedes-Benz gyárban volt, mielőtt vegyi anyagok-
kal kezdtem el foglalkozni az autóipar és az autóalkatrész gyártás iparág-
ban. Végül megérkeztem a Sikához. A műhelyoperátorokkal eltöltött 
időszak alatt szerzett szakmai tapasztalat volt az egyik legérdekesebb és 
legszebb időszak a karrieremben. Tőlük tanultam meg megérteni szük-
ségleteiket, érzéseiket és szakmai hozzáértésüket. Tiszteletük és hűségük 
hihetetlen. Mindez időbe telt, hogy én is elérjem ezeket, de mindannyian 
képesek vagyunk rá. Manapság az összes üzleti kapcsolatom férfi ak közt 
zajlik – a vevők, gazdasági vezetők, munkatársak, ügyfelek. Valamint a 
legtöbb raktártulajdonos is férfi .

Sonia Rogatto, a Latin-Amerikai Kereskedelmi Régió vezetője

Brazília világszerte ismert természeti szépségeiről. Tengerpartok és esőerdők 
nyújtanak csodálatos látványt a turistáknak és helyi lakosoknak egyaránt. 
Brazília ad otthont az etnikai és kulturális sokszínűségben élő embereknek, 
akik öröksége a vibráló művészetekben és ünneplésekben, történelmi váro-
sokban és nyüzsgő városközpontokban nyilvánul meg. Ugyanakkor azon 
békésen élő emberek országa is, akik szenvednek az alacsony infrastruktúrá-
lis körülményektől. 
Egy globális felmérés eredményei alapján nemrég nyilvánosságra hozták az 
első 30 azon ország nevét, ahol az adózás szintje a legmagasabb. Brazília volt 
a legelső helyen. Miért? Mert a legmagasabb lakosság által fi zetett adózási 
szint ellenére az emberek fejlődési szintje itt a legrosszabb. Elmentünk a latin-
amerikai kontinensre, a São Paulo közelében fekvő Osascoba, ahol a nyár épp 
a csúcspontján volt, és beszéltünk Sonia Rogattoval, a Latin-Amerikai 
Kereskedelmi Régió vezetőjével.

Mi a helyzet Brazíliában?

Kitekintés a nagyvilágba



“Szeretnél az új barátom lenni?”Az “AMAMOS” program gyermekei
Sika alkalmazottakkal

“Kiváló!”

A szociális közösségi munka a Sika Brazília szerves része. Mik a jelenlegi 

projektek? 

Jelenleg önkénteseket keresünk, hogy gyermekeket fogadjanak örökbe az 
“AMAMOS” árvaházból. Munkatársainkat felkérték, hogy nevezzenek meg 
egy vagy több gyermeket ebből az intézményből és készítsenek számukra 
egyenruhát, cipőt és játékokat. Úgy gondolom, hogy ez nem túl nehéz mun-
ka számunkra, de a gyerekeknek sokat jelent.

Mi volt a legnagyobb élménye, ahol személyesen ön is támogatta eze-

ket a társadalmi közösségi projekteket?

A legmélyrehatóbb érzés számomra és a lányom számára az volt, amikor meg-
látogattunk egy olyan intézményt, ahol HIV fertőzött felnőttek és gyerekek egy 
csoportjával találkoztunk. A felnőttektől megtudtuk, hogy hogyan fertőződtek 
meg, hallhattunk reményeikről és élni akarásukról. Ugyanezen a napon találkoz-
tunk más területről érkező gyerekekkel is. Futva jöttek hozzánk és megöleltek 
minket, ami energiát és jókedvet adott. Megtanultuk tőlük, hogy ők sokkal több 
energiát tudnak nekünk adni, mint mi nekik. Számunkra ez igazi lecke volt az 
élettől.

Szóval mi a titka?

Nincs titok, csak kemény munka! Mindig az volt a véleményem, hogy 
nőnek lenni nekem nem jelent problémát. Mindig próbáltam behelyezni 
nőiségemet a lehetőségek tárházába, a női jellemvonások alkalmazásával, 
mint pl. az érzékelés, a megérzés, és az anyai ösztön. Mindezt együtt al-
kalmaztam az eltökéltséggel, a felelősségvállalással, a szakmai képessé-
gek folyamatos tanulásával és az emberi viselkedés jobb megértésével.

Az európai politikusok jelenleg sokat vitatkoznak arról, hogy kell-e 

törvénnyel szabályozni a nők arányát a felső vezetők körében. Brazí-

liának szüksége van arányszámra?

Brazíliában vannak ugyan kvóták, de szerencsére nem a nőkre vonat-
kozóan. Ezt úgy értem, hogy a nőknek sikeresnek kell lenniük a munkájuk-
ban és napról napra többet és többet kell elérniük, hogy ne legyen szük-
ségük kvótára … Nézze csak meg a brazil Elnökünket, aki nő! Hiszek a 
hozzáértésben és a határozottságban, még akkor is, ha ezt mindenkinek 
bizonyítanom kell nap mint nap. Mindez pedig nem számít, mert amikor az 
ember megkapja a várt pozícióját, az elégedettség leírhatatlan.  Azt is lá-
tom, hogy a brazil férfi ak napról napra kevesebb előítélettel rendelkeznek.

Brazília már most az egyik leggyorsabban növekvő globális piac – mit 

gondol pillanatnyilag a brazil gazdaság dinamikus természetéről? Min-

den jó irányban halad?

Úgy gondolom, hogy kormányunk marketingje nagyon jó!  Az ország növekszik, 
noha nem olyan gyorsan és törtető mértékben, mint ahogy kellene. Mindene-
setre, nagyon sok tennivaló akad a közelgő események infrastruktúrális fej-
lesztésére vonatkozóan, mint például a labdarúgó világbajnokság és az olim-
pia, és bizonyára ki kell használnunk ezeket a lehetőségeket.  A Sika Brazília 
építőipari üzletága növekszik és a kilátásaink is optimisták, mivel az 
elkövetkező két három év igen ígétetesnek látszik. Országunk refl ektorfényben 
van, nem csak a Sika részéről, hanem a piac egyéb szereplői és a befektetők 
részéről is. Büszkék vagyunk, hogy keményen dolgozunk azért, hogy minden 
nappal jobbá tegyük országunkat és kompetenciánkat. Ezeknek az eredmé-
nyeknek magasabbra kell emelniük a humán fejlettségi mutatót (Human De-
velopment Index, rövidítése: HDI) Brazíliában.

Kitekintés a nagyvilágba



Hol találunk olyan helyet, ahol 3000 lakos és 2700 tehén él?  Vessünk 
egy közelebbi pillantást Perura, ahol közel 30 millió ember él.  A perui 
gazdaság fellendülése mellett még mindig jelentős, kb. 31,3% a sze-
gények aránya a hegyvidékeken és az őserdőben. A Pro Leche Aya-
cucho szervezet célja, hogy javítsák annak a több mint 600 gaz-
dálkodó családnak a jövedelmét, akik több mint 3500 méteres 
(11.500 láb) tengerszint feletti magasságban, az ayacuchoi régióban 
gazdálkodnak.
Ebben a nagy magassságban a mezőgazdaság rendkívül kockázatos a 
fagy és a jégeső miatt. A tejtermelés áthelyezése a partvidékről a he-
gyekbe lehetővé teszi a szarvasmarhák legeltetését és a tejtermelés 
költségeinek csökkentését. 
A tejtermelés hatékonyságának javítása érdekében, a Pro Leche Aya-
cucho szervezet szakmai támogatást, valamint a helyi gazdákkal közös 
pénzügyi fi nanszírozást nyújt.  A szervezet projektjeinek segítéséhez és 
a hosszútávú célok eléréséhez a Sika Peru is nagyban hozzájárult. Óvatos 
vízgazdálkodás, megfelelő trágyázás, kerítések telepítése és a legelők 
megőrzése mind növeli a szarvasmarhák takarmányának minőségét és 
a termelés hatékonyságát. Az egyszerű fedett pajták megépítése a te-
henek és borjak számára, valamint fejőhelyek kialakítása pozitív hatással 
bír az állatok egészségére és a tejhozam fokozására vonatkozóan. 
A tej minőségbiztosítása a higiénia, az ellenőrzés és oktatás fejleszté-
sével valósítható meg.  A különleges szarvasmarhák keresztezésének és 
tenyésztésének hatására tovább javult a tejhozam 3,25 liter tej/tehén/
napról 10 liter tej/tehén/napra, 280 tejelő napot fi gyelembevéve. Egy 
többfunkciós tejgazdaság felépítése számos tejtermék előállítását teszi 
lehetővé, mint pl. a sajtok, amelyek aztán helyi és országos szinten is 
értékesíthetők. Ez biztosítja, hogy a tej a leghatékonyabb módon kerüljön 
felhasználásra, javítva ezzel a családi gazdaságok bevételeit. 

A tej útja

Beszéljünk arról, hogy 

hogyan került Svájcból 

Svédországba – milyen 

az élet Skandináviában?

Svédország sokkal többet 
kínál az IKEA húsgombó-
cainál, a Volvo személygép-
kocsiknál és a végtelen 

erdőknél. Svédország alighanem az egyik legmodernebb ország, amely 
segített a családomnak a gyors beilleszkedésben. Miután már több mint 
egy éve élünk itt, lassan felfedezzük a kisebb nagyobb kultúrális különb-
ségeket, amelyek még érdekesebbé teszik ezt az országot. 

Egy új munkahely felfedezése Mi volt az Ön számára lenyűgöző és mi volt a fő motivációja munkája során?

Az olyan világméretű cégnél dolgozva, mint a Sika adódott a lehetőség, hogy 
további feladatokat lássak el egy új környezetben. Ügyfeleinkhez közelebb kerül-
ve lehetővé vált számunkra, hogy a munkatársakkal közösen új megoldások szü-
lessenek a szolgáltatások és a belső folyamatok fejlesztésére – engem ez mo-
tivált!

Mi a konkrét munkája és hogyan telik egy napja?

Helyi pénzügyi vezetőként felelős vagyok a pénzügyi osztály irányításáért, ami az 
én esetemben a beszerzést, a rendelést és a logisztikai irányítást is jelenti. Emel-
lett tipikus pénzügyi feladatokat is ellátunk, kollégáimmal biztosítjuk, hogy ügy-
feleink a megfelelő terméket, a megfelelő helyen és időben kaphassák meg. Ezen 
kívül biztosítjuk, hogy partnereink – ügyfelek és beszállítók – és mi is teljesítsük 
pénzügyi kötelezettségeinket. 

Ha tehetné, hogyan változtatná meg a világot?

A világunk és a kihívások annyira összetettek és bonyolultak, hogy nehéz ilyen 
megoldást találni. Azt hiszem azonban, bizonyára hasznos lehet, ha valaki meg-
próbálja a saját lehetőségeiből kihozni a legjobbat.

Ralph Spielmann
Pénzügyi vezető
Sika Svédország

Társadalmi felelősségvállalás

Alkalmazottaink



Egészségügyi rendszerként működve, a mai kórházak hatékonyan szolgálják 
ki az állampolgárokat, de gyakran olyan fullasztó építészeti elrendezésben, 
hogy az néha már értelmetlen módon lehangolttá teszi az embert. Mindenki 
ismeri azt a kellemetlen érzést, amikor egy lábtörés miatt, vagy egy barát, 
rokon kórházi látogatása céljából egy ilyen épületbe érkezik. Minden olyan 
zsúfolt, és az építészeti környezet nem segíti elő sem a betegek, sem a láto-
gatók komfortérzetét és jólétét. Vessünk egy közelebbi pillantást egy 
némiképp más lehetőségre! 
2006-ban a madridi (Spanyolország) önkormányzat pályázatot írt ki egy sor 
új közkórház építésére, hogy továbbfejlesszék a több mint 6,5 millió lakosú 
Madrid egészségügyi ellátását. Egyik ezek közül az egyik a Móstoles Köz-
kórház építése, amely egy Public Private Partnership (PPP) projekt részeként 
épült fel, a kormány, valamint egy vagy több magánszektrobeli cég irányí-
tásával.
A Rafael de La-Hoz építész tervezte szerkezet nagyban eltér attól az általános 
elképzeléstől, ami egy kórházra gondolva általában eszünkbe jut.  Az épület 
magába foglal olyan építészeti koncepciókat, mint például a hatékonyság, a 
fény és a nyugalom. Ez a kórházi építészet legjobbjainak keveréke és fel-
hívja a fi gyelmet a közösségi építészet közelmúltban felépült legjobb pél-
dáira. A 90 000 négyzetméternyi alapterületen két kórházi egység helyezke-
dik el, amelyeket két ovális, enyhén meghajló tető fog össze. A folyosók 
kiküszöbölésével megszüntették a zavaró zajokat, de kialakult egy koncent-
rikus körforgalom, a fény és a nyugalom által uralt átrium körül.
Megbízható termékeinek, továbbá erős műszaki hátterének köszönhetően, a 
Sika kiváló minőségű homlokzati termékeit választották a kórház építése 
során.  A Sikasil® SG-500 és a Sikasil® IG-25 HM Plus anyagok megfeleltek 
az igényes homlokzati kialakítás műszaki követelményeinek. Ezeket az anya-
gokat hőszigetelt üvegből készült függönyfalas homlokzatokhoz használták, 
valamint a fehér üvegpanelek aluminium kerethez történő összeragasztására. 
A Sikasil® SG-500 fekete színének megjelenése jó színpárosítás volt az üveg-
panelek fehér fényáteresztő megjelenésével. A kórházat úgy alakították ki, 
hogy mintegy 180.000 lakosnak nyújtson teljeskörű ellátást. Az 570 darab 
kórházi és intenzív ággyal, ez az egyik, a régióban valaha épült legnagyobb 
kórház és jelenleg is a legjobb kórházak egyikének tartják Madridban.  A város 
lakossága szabadon választhatja a közkórházat, ahol minden orvostudományi 
területen segítséget nyújtanak számukra.

Kiváló egészségügyi ellátás

Közgondoskodás



Múlt év november 11-én, három japán tanuló, Chihiro, Shuhei és Tomoyasu 
izgatottan várta a Sika Experience (Sika Gyakorlat) elkövetkező 5 napját, ami 
először került megrendezésre Japánban. Ezalatt az öt nap alatt sok helyet 
meglátogattak, hogy megértsék a Sika üzleti folyamatait, mint pl.  felhasználói 
oldal, gyárak, laboratóriumok és értékesítési irodák.
A második és a harmadik napon meglátogaták a Dyfl exet üzemet Tsukubában, 
ahol a folyékony PU szigetelő lemezek készülnek és a Sikafl ex gyártó üzemet 
Hiratsukában, ahol megismerhették a részletes gyártási folyamatokat.
A Dyfl ex laboratóriumában, kipróbálhatták a legújabb, egykomponensű 
folyékony szigetelő lemezt, az Evercoat Zero 1 anyagot. Ez a Sika és a Dyfl ex 
első közös fejlesztésű terméke, mióta a Sika 2010-ben átvette a Dyfl ex céget. 
Hiratsukában háromféle Sikafl ex anyaggal végeztek állékonysági tesztet és 
igen meglepte őket a fülsüketítő hang, amit a nyomószilárdsági teszt okozott, 
ahol 180 N/mm2 feletti erő nehezedett a Sikament-1200 N adalékszerrel ke-
vert betonra.
Annak érdekében, hogy az anyagok konzisztensek és költséghatékonyak 
legyenek, a beszerzés az egyik lényeges és alapvető része a gyártási 
folyamatnak. Egy vásárlói játékon keresztül ők is megtanulhatták ezt a tevé-
kenységet, ahol is úgy tettek mintha ők lennének a vevők, és így megtanulhat-
ták a beszerzési ár, az elérhetőség, beszerezhetőség és minőség legfontosabb 
szempontjait. Nem számít, hogy hol fog folytatódni karrierjük, a Sika Experi-
ence sokáig emlékeztetni fogja őket nem csak a diákokra, hanem a Sika 
Japán munkatársaira is, mivel ez a program fontos betekintést adott számukra 
a jövőjükre vonatkozóan.
Kövesse a „Sika Experience Japan” blogot az interneten!

Japánban, közvetlenül a helyszínen

Karrier



A Global Nature Fund nonprofi t szervezetet 1998 tavaszán alapították független 
nemzetközi alapítványként azzal a céllal, hogy elősegítse a természet és környezet 
védelmét éppen úgy, mint az állatokét.  Az alapítvány munkája főként a környezet és 
az állatvilág megőrzésére irányuló projektek kezdeményezésére és azok végrehaj-
tására, valamint a vándorló fajok, élőhelyeik és vándorlási útvonalaik védelmére 
vonatkozik. Kiegészítés képpen projektmodelleket fejlesztenek ki és rendezvényeket 
szerveznek a fenntartható gazdaság népszerűsítéséhez. 
A Sika évek óta támogatja az alapítványt, hogy kapacitásában megerősödjék és 
fenntartható sikereket érjen el természet-  és környezetvédelmi projektjei területén. 
Az egyik legfontosabb témájuk az erdőtelepítés. Indiában például a Pulicat tónál man-
grove facsemetéket neveltek és a helyi asszonyok egy csoportja a tóba ültette ezeket. 
Mongóliában az elsivatagosodás mérséklődött az ezüsttövis fák újraerdősítése révén. 
A másik fő feladat a nemzetközi kezdeményezésű Élő Tavak (Living Lakes) program, 
amely a természeti erőforrások védelmére és megőrzésre fókuszál, különösképpen a 
Föld ivóvíztározóira. Az ENSZ vizsgálatai szerint ma körülbelül 1,4 milliárd ember 
szenved a vízhiány vagy a rossz vízminőség miatt. Az elképzelés az, hogy az összes 
tavi, vizes élőhelyi és édesvizi élőlény világszerte egészséges ökoszisztémában éljen 
és ezek a emberi felhasználásra alkalmas legyenek, és ne károsítsák a környezetet. 
Ez a program jelenleg 33 nemzetközi tavat foglal magába, valamint van már további 
13 tó-jelölt is. 2013-ban a Sika kiterjeszti a mangrove fák természetes állapotba 
történő visszaállítását segítő projektjét Indiában, Sri Lankán és Kambodzsában is.

Természetesen élni

Dolgozó nők egy Sri Lankai teaültetvényen

A Ja-kotu a hagyományos garnélarák fogási módszer
Egy férfi Ja-kotut készít bambusznádból

Egy fiatal önkéntes dolgozik Sri Lankán, egy mangrove fa ültetvényen

Környezet



Hogyan zajlanak a gyakorlatok a világ legnagyobb aranybányájában? 
A két hetes intenzív lőttbeton technológiai továbbképzés fő célja a 
Sika szakértelmének megismertetése volt. A grasbergi bánya nem 
csak a résztvevők, hanem a  továbbképzést tartó vezetők számára is 
különleges élmény volt. 
A grasbergi bánya Indonéziában, Nyugat-Pápuában található, a 
csendes-óceáni tűzgyűrűben, lenyűgöző 4270 méteres magasságban, 
a legmagasabb óceániai hegy, a Carstensz Pyramid (Puncak Jaya) köz-
vetlen szomszédságában. Az Ok Tedi, Lihir, Porgera és Panguna bányák 
ugyan abban a régióban helyezkednek el, mint a grasbergi bánya.
A világon a vörösrézbányák közül ez utóbbi bányában a legalacsonyab-
bak a termelési költségek – ez a gazdagság forrása, melynek tulaj-
donosa a Freeport-McMoRan nyersanyagtermelő társaság.
A bányában tett utazás igazán kalandos. Repülővel lehet eljutni a 
Timikai reptérre Jakartán vagy Balin keresztül. Mimika régió fővárosa 
a bánya közvetlen közelében, a mintegy 100.000 lakosú Timika. 
Grasberg, a jelenleg 25.000 lakosú bányaváros helikopterrel 
közelíthető meg.  A városban iskolák, éttermek, bárok, tornatermek 
és egy kórház is található, minden ami egy modern városban szük-
séges lehet.
A munka ezen a területen elég bonyolult, mert a csapadék a trópusi 
esőerdők térségében rendkívül magas, évente 4000–5000 mm a 
bányák környékén és akár 11 000 mm síkvidékek közelében.  Az esős 
évszak szeptembertől májusig tart. A bányát egy holland geológus, 
Jean Jacques Dozy fedezte fel 1936-ban, aki a Shell által létrehozott 
kutató társaságnál dolgozott. Miközben megpróbálta megmászni a  
Jayawijaya hegység csúcsát, felfedezett egy 130 méter magas, 
feltűnően fekete, fog alakú, rézérc hegyet, a világos színű mészkő 
tájban, 3700 méteres tengerszín feletti magasságban. 
A felfedezés azonban feledésbe merült a II. világháború idején. 20 
évvel később, 1960-ban, a Forbes Wilson geológus vezette expedíció 
fedezte fel ismét a hegység hatalmas vörösréz lelőhelyét.  A vörösréz 
tartalom lenyűgöző: 2,5%, 1 tonna aranyban 0,75 gramm arany- és 
9 gramm ezüsttartalommal.

 A legnagyobb aranybánya belsejében

1973-ban az indonéz kormány engedélyével megnyitották a vörösréz bányát.
A 100 km hosszú bekötőút technológiai mesterműnek tekinthető.  Az út megépí-
téséhez favágók ereszkedtek le a fák csúcsán keresztül és így tisztították meg 
az utat. Kis buldózereket használtak, amelyek egyenként érkeztek és gyülekez-
tek, hogy a régi telepítésű erdőt járhatóvá tegyék. Ezen kívül két, összesen 1700 
méteres alagutat is meg kellett építeni. Freeport több alkalommal közel kerül 
ahhoz, hogy feladja. A sajtó ezért ezt a freeporti projektet csak „lehetetlen 
küldetés”-ként emlegette. A bányászat 1988-ban kezdődött el és itt, Freeport-
ban volt az egyetlen olyan valaha létező bánya, ahol a világ legnagyobb arany-
tartaléka található. A későbbi műszaki kihívás is hatalmas méretű volt.  Az érc-
kitermelés folyamatosan emelkedett 238 000 tonnára. Napjainkban 700 000 
tonna feletti mennyiségű anyagot mozgatnak meg naponta, beleértve a nem érc 
kőzeteket is.

Továbbképzés



Két éve Spanyolországban a legismertebb 
építőipari magazin, a Művészet és Cement 
népszerűsíti azon vállalatok munkájának 
minőségét, amelyek az építőipari ágazathoz tar-
toznak Spanyolországban. Több, mint 200 
építőipari szakértő gyűlt össze 2012. november 
végén az antwerpeni Carlos Alapítvány 
előadótermében, a II. Művészet és Cement 
Építőipari díjátadó ünnepségen, Madridban. A 
magazin kiadója a díjátadó ünnepséget teljes 
sikerrel jellemezte és megállapította, hogy a 
Művészet és Cement kiadvány joggal mondható 
a minőség és az innováció referenciájának és 
mintájának.
A díjazottakat a magazin előfi zetői és olvasói 
választották ki, akik potenciális ügyfelei a díjra 
jelölt vállalatoknak. A kiváló termék és ügyfél-
szolgálati teljesítmény kategóriában a Sika Spa-
nyolország nyerte el a „Legjobb vállalat a víz-
szigetelésben” díjat.  A Sika már több mint egy 
évszázada állít elő innovatív és kiváló minőségű 
vízszigetelő anyagokat, amelyek bizonyítottan 
gazdaságos vízszigetelő megoldásokat jelente-
nek a legszélsőségesebb körülmények között is.

A vízszigetelő technológiák közé tartozik a kom-
plex fehér kád (White Box) koncepció, amely a 
vízzáró vasbeton szerkezetek összekapcsolása a 
vízszigeteléssel, a magas minőségű fl exibilis 
PVC és FPO lemezek különleges kamrarendsze-
rekkel, valamint a poliurea, poliuretán és epoxi 
bevonatok, komplett injektáló rendszerek, 
habarcsok és vakolatok. A Sika nem csak 
termékekről és rendszerekről gondoskodik, ha-
nem széles körű fogyasztói szolgáltatást is nyújt, 
mint például a személyre szabott garanciák, 
meglévő szerkezetek szivárgásának elemzése, 
adott helyre történő megoldások kialakítása, 
képzések és helyszíni támogatás.

Vízszigetelési díj
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