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Sika Hungária Kft. - Beton Üzletág 

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Telefon: (+36 1) 371-2020   
Fax: (+36 1) 371 2022 
E-mail: info@hu.sika.com
Honlap: www.sika.hu

További kiadványaink:

Világszerte közel vagyunk Önhöz

A Sika egy világszerte jelenlévô cég, a különleges- és építési vegyianyagok területén. Leányvállalatain keresztül, több, mint 
hetven országban végez gyártást, eladást és mûszaki tanácsadást. A Sika piacvezetô a globális- és a technológiai piacon 
a tetôszigetelések, tömítések, ragasztások, vízszigetelések, szerezetmegerôsítések, valamint az épületek- és a mérnöki mû-
tárgyak állagmegóvása területén. A Sikának több, mint 10.000 alkalmazottja van világszerte, így jól ki tudja szolgálni ügyfeleit.

Szállításainkat mindig az aktuális 

Általános Üzleti Feltételeink szerint végezzük.

Használat és alkalmazás elôtt kérje a termék

érvényben lévô mûszaki adatlapját.



Sikával a transzportbeton 
kiváló üzleti lehetôséggé válik

Co
nc

re
te

 –
 B

et
on



Megértjük és támogatjuk az Ön vállal

Alacsony költségû és helyileg hozzáférhetô
anyagok használata
A cement-tartalom csökkentése
Az adalékszer használat és adagolás
egyszerûsítése és optimalizálása

Rugalmasság a gyártásban és a kiszállítás
ütemezésében
Nagyobb távolságra való szállíthatóság
A közlekedési akadályok okozta késedelem
áthidalható

Egyszerûsített minôségelle
Nincs szükség a keverék 
jára
A keverék minôsége egye
A reklamációk és az abbó
csökkennek

Tapasztalat és vezetô szerep
az építéskémiában

A Sika 1910 és a modern 
betontechnológia kezdete óta
törekszik arra, hogy a leg-
megfelelôbb termékeket és
rendszereket biztosítsa az
építési folyamat számára.

Szaktudásunk bizonyított 
a transzportbeton iparban

Tapasztalatunkkal Ön is jól jár.
Az Ön vevôi is részeseivé 
válnak az általunk közvetített
érték központú szemléletnek.
Új lehetôségeket biztosítunk 
az Ön vállalkozásának.

Konkrét Sika megoldások
világszerte az építési 
projektekben
A Sika szakemberei átfogó
megoldást nyújtanak a projekt
építôinek és mérnökeinek már
a tervezési szakaszban. Azokat
a jól bevált Sika megoldáso-
kat, amelyek nagy teljesítô-
képességû és kiváló minôségû
különleges betonokat eredmé-
nyeznek az építési folyamat
minden területén alkalmazzák:
• alagút- és hídépítés,
• erômûvek és ipari létesít-

mények,
• logisztikai központok és

lakóparkok.

Az építési fo
szakmai jele
támogatása 

Naponta több
szakértônk já
seket világsze
leges megold
tünk és támog
könnyebbé és
teszik az építé
különösen an
szakaszát. A h
tóság és a kö
hatóság, ame
rödô betonok 
lehetôvé, csök
költségeit és 
megvalósításá

Keverék tervezés Logisztika Minôség és reklamá

A mûszaki folyamatok optimalizálása

A transzportbeton ipar köve-
telményeinek figyelembe-
vétele
A Sika egyik speciális szak-
területe a transzportbeton.
Mi az olyan különleges elvárá-
sokra koncentrálunk, mint
például:
• a hosszú eltarthatóság és
• a helyi adalékanyagok

használata.
Együttmûködünk Önnel abban,
hogy fejlesszük a teljesítményt
és emeljük a beton minôségét.
Rendelkezésére bocsátjuk tech-
nológiánkat és tapasztalatunkat
annak érdekében, hogy mini-
malizáljuk az Ön költségeit, fej-
lesszük gyártását és logisztikai
folyamatait, ezáltal biztosítva 
a pontos kiszállításokat.



Szakmai segítség nyújtása
mérnököknek és konstruktôröknek 
Professzionális mûszaki és marketing
képzések szervezése 

lkozását

Mi közvetítjük az innovatív
technológia adta elônyöket

enôrzés
helyszíni korrekció-

enletesebb
ól eredô költségek

Öntömörödô beton
Szivattyúzható beton
Lôttbeton
Vízalatti beton

Nagyszilárdságú beton
Vízzáró beton
Beton padló rendszerek
Hosszú élettartamú beton

lyamatok 
enléttel való 

b, mint 4000
árja az építkezé-
erte. Olyan külön-
ásokat fejlesz-
gatunk, melyek
s gyorsabbá
ési folyamatot,
nak betonozási
hosszú eltartha-

önnyû bedolgoz-
elyet az öntömö-

(SCC) tesznek
kkentik a projekt
gyorsítják annak
át.

áció Különleges tulajdonságú betonok Szakértôi tevékenység

Az innovatív technológiából vevôink
profitálnak

A gyorsan változó világban kulcsfontos-
ságú az a képesség, hogy az újdonságo-
kat azonnal bevezessük a piacon. Mi
azokra a megoldásokra koncentrálunk,
amelyek a legnagyobb értéket nyújtják
vevôinknek.

Rugalmasságot és alkalmazkodó-
képességet biztosítunk különbözô
körülmények között

Regionális Technológiai Központ hálóza-
tunkat arra terveztük, hogy közvetlenül
tudjuk átadni helyi szinten a legújabb 
fejlesztéseinket. Minden készterméknek
a legjobb teljesítményt és költséghaté-
konyságot kell nyújtania a világ minden
részén, a legkülönfélébb cement- és
adalékanyagfajták esetén is. A legszél-
sôségesebb idôjárási és piaci körülmé-
nyek között is tudunk gyors megoldáso-
kat találni vevôink számára adalékszere-
ink adaptálásával. A Sika technológia és
innováció által nyújtott elônyöket azonnal
és mindenhol hasznosíthatják vevôink
napi tevékenységükben.

Az új technológiák gyors globalizá-
ciója

A mûszaki újdonságok és találmányok
gyorsan elérhetôvé válnak azon a haté-
kony és szabályozott folyamaton keresz-
tül, amelyet a több, mint hetven ország-
ban jelen lévô Sika biztosít. Így a Sika
mûszaki fejlesztése világszerte gyorsan
tud értéket adni az Ön transportbeton
vállalkozásának.

Sika® ViscoCrete® Technológia egye-
dülálló lehetôség a transzportbeton
ipar számára

Sika®  ViscoCrete® Technológia 
a beton alapvetô tulajdonságait javítja.
Ez a technológia pozitív hatással van 
a beton több tulajdonságára, különösen:
• a bedolgozhatóságra,
• az eltarthatóságra,
• a konzisztenciára és
• a kezdeti szilárdságra.

Sika®  ViscoCrete® Technológia egy
valódi kihívást jelent a világ transzport-
beton ipara számára azáltal, hogy
lehetôvé teszi a gyártás optimalizálását
és a vállalkozás fejlesztését.

A legfejlettebb marketing
eszközök alkalmazása

Mivel a mi marketing tevé-
kenységünk a mûszaki fejlô-
désre koncentrál, Önöknek is
jelentôs elônyöket közvetítünk.
Ugyanazon a mûszaki-, piaci-
és üzleti területen vagyunk 
jelen, így magas szintû meg-
oldásaink az Önök megítélését
is erôsítik.
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Versenyelôny = Sika® ViscoCrete® Technológia

Az üzleti lehetôségek fejlesztése

NINCS
VIBRÁTOROS 
TÖMÖRÍTÉS

NINCS
VIBRÁTOROS 
TÖMÖRÍTÉS


