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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 mûtár-
gyak állagmegóvása területén. A Sikának több, mint 10.000 alkalmazottja van világszerte, így jól ki tudja szolgálni ügyfeleit.

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

Szállításainkat mindig az aktuális 

Általános Üzleti Feltételeink szerint végezzük.

Használat és alkalmazás elôtt kérje 

a termék érvényben lévô mûszaki adatlapját.



Sikával a földnedves beton kiváló
üzleti lehetôséggé válik
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A mûszaki folyamatok optimalizá

Megértjük és támogatjuk az Ön vállalk

Alacsony költségû és helyileg hozzáférhetô
anyagok használata
A cementek mennyiségének csökkentése
kiegészítô anyagok használatával
A szinezô anyagok adagolásának optimalizá -
lása

Az optimális tömörítés biztosítása
A zöldszilárdság gyorsabb elérése: rövidebb
érlelés
Egyenletesebb minôség

Kevesebb selejt megsemm
szükség
Kevesebb készterméket ke
A kiszállítási idôk rövidebb

Tapasztalat és vezetô szerep 
az építéskémiában

A Sika 1910 és a modern betontech-
nológia kezdete óta törekszik arra,
hogy a legmegfelelôbb termékeket
és rendszereket biztosítsa az építési
folyamat számára. A Sika nagy szak -
értelemmel rendelkezik a földnedves
betonok területén. Az Ön különleges
elvárásaira koncentrálunk, mint
például a gyors és hatékony tömö -
rítés, a szép felületek és a kiváló
minôség. Technológiánk és tapaszta-
latunk segítségével fejleszteni tudja
gyártási folyamatát és csökkentheti
költségeit. 

Bizonyított szaktudás a földnedves
betonok terén

Profitálhat a földnedves betonokkal
kapcsolatos tapasztainkból, például: 
• a térkövek és burkolólapok,
• a tetô cserepek,
• a zsalukövek és falazóelemek,
• a csövek és aknaelemek,
• az üreges födémelemek és
• a támfal és szegély elemek terén. 
Értéket adunk Önnek azáltal, hogy
növeljük termelékenységét és hoz-
zásegítjük új üzleti lehetôségekhez.

Az ipar globális elvárásainak 
figye lembe vétele

A földnedves beton – különösen annak
konzisztenciája – nagyon érzékeny mind
az alapanyagok minôségének ingadozá -
sára, mind pedig a gyártási körülmé -
nyek változására. Ez gyakran azt ered -
mé nyezi, hogy több selejt képzôdik,
kivirágzanak az elemek, ami utólagos
reklamációkhoz vezet.

A SikaPaver® termékcsalád gazdasá-
gos és költségtakarékos megoldást
nyújt a földnedves betonból készülô ter-
mékek gyártásának egyenletes minô sé -
géhez, a termékek szebb felületéhez,
hosszabb élettartamához, illetve mini-
malizálja a kivirágzás veszélyét.

Alacsonyabb költségek, jo
sítmény, magasabb terme

A Sika szakemberei átfogó
dást nyújtanak a keverék o
lására és a gyártási folyam
sítására. Közremûködésün
tôvé válik a termelékenysé
lése, az állásidôk és a sele
csök    ken  tése, illetve a rakt
optimalizálása. A termékek
telemben történô fejlesztés
teszi elsôosztályú terméke
sát. Egyúttal csökkenthetô
tartalom és a selejt, valam
sebb reklamációra és több
gedett vásárlóra lehet szám

Alapanyagok Gyártás Logisztika
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Sika megoldások technológusoknak
és konstruktôröknek 
Professzionális mûszaki és marketing
képzések szervezése 
A költség optimalizálás segítése

álása

kozását

Az innovatív technológiából vevôink
profitálnak

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

Mi közvetítjük az innovatív
technológia adta elônyöket

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 földnedves betont
használó vállalkozásának.

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 -
kony ságot kell nyújtania a világ minden
részén, a legkülönfélébb cement-,
kötôanyag- és adalékanyagfajták esetén
is. A legszélsôségesebb idôjárási és piaci
körülmények között is teljesíteni tudjuk 
a projektek és vevôk eltérô követelmé -
nyeit. Képesek vagyunk gyorsan és test -
re szabottan az igényeket kielégíteni. 
A Sika technológia és innováció által
nyújtott elônyöket azonnal és mindenhol
hasz nosíthatják vevôink napi tevékenysé-
gükben.

A SikaPaver® és a Sika® ViscoCrete®

Technológia egyedülálló lehetôség 
a földnedves beton ipar számára

A SikaPaver® technológia a földnedves
beton alapvetô tulajdonságait javítja. 
Ez a technológia pozitív hatással van 
a beton több tulajdonságára, különösen:
• a formakitöltô képességre,
• a tömöríthetôségre,
• a felületi megjelenésre,
• a zöldszilárdságra és
• a kivirágzás mentességre. 

A Sika® ViscoCrete® technológia egy
valódi kihívást jelent a világ földnedves
beton ipara számára azáltal, hogy lehe -
tôvé teszi a gyártás optimalizálását és 
a vállalkozás fejlesztését.

misítésére van

ell raktározni
bek

Szebb felületi megjelenés 
A minôség-ingadozás, a gyártási selejt és 
a reklamációs költségek csökkentése
A kivirágzás veszélye csökken

Csúcsminôségû termékek gyártása 
Karcsúbb elemek és újszerû megjelenés 
Egyedi elemek gyorsabb kiszállítása,
rövidebb átfutási idôk

Versenyelôny = Sika® ViscoCrete® Technológia

obb telje -
elé keny ség

ó megol -
optimalizá -

mat gyor -
nkkel lehe -
ég növe -
ejt
árkészlet
k ilyen ér -
se lehetôvé

ek gyártá -
ô a cement

mint keve -
b megelé -
mítani.

A legfejlettebb marketing 
esz kö zök alkalmazása

A Sika termékeit és rendszereit világ -
szerte széles körben alkalmazzák az
építési projektekben. Naponta több,
mint 4000 szakértônk járja az épít -
kezé seket, a transzportbeton- és
elôre gyártó üzemeket. Marketing
tevékenységünk a mûszaki fejlôdésre
koncentrál, valós elônyöket nyújtva
ezáltal az Ön vevôi számára.
Ugyanazon a mûszaki-, piaci- és
üzleti területen vagyunk jelen, így
magas szintû megoldásaink az Önök
megítélését is erôsítik.

Minôség „Értéket adni” Üzleti lehetôségek és alkalmazástechnika

Az üzleti lehetôségek fejlesztése
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