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ONDERNEMING

Sika is een bedrijf actief in gespecialiseerde  
chemische bouwmaterialen met een leidende 
positie in de ontwikkeling en productie van 
systemen en producten voor verlijming,  
afdichting, geluiddemping, structurele ver-
sterking, waterdichting en bescherming in 
de bouw en industrie.

Sika heeft dochterondernemingen in 90 
landen over de hele wereld en produceert 
in meer dan 160 productiesites. Met ruim 
17.000 werknemers halen wij een jaarlijkse 
omzet van meer dan 5 miljard CHF.

onze aanwezigheid
Onze producten zijn misschien niet altijd 
zichtbaar maar de resultaten die ze bereiken 
zijn duidelijk te zien. Van de nieuwe Europese 
Centrale Bank in Frankfurt tot de Waterview 
Connection Tunnel in Nieuw-Zeeland, Sika 
laat overal ter wereld zijn stempel na.

 BuIlDING      
      TRuST 

wie zijn wij?

sika in cijfers
+17.000 WERkNEMERS
90 lANDEN
+160 pRODuCTIESITES
 WERElDWIjD
8 NIEuWE pRODuCTIE-
 SITES IN 2014
70 NIEuWE pATENTEN IN  
 2014
3 OVERNAMES IN 2014
5,57 MlD CHF OMZET IN 2014
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onze strategie
Wij werken met een strategie op vier jaar om 
onze marktpenetratie te vergroten via de ont-
wikkeling van innovatieve nieuwe producten, 
de overname van aanvullende activiteiten en 
een versnelde groei van opkomende markten. 
Samen met onze Sika-waarden moet dit ons 
helpen om een bestendige jaarlijkse groei en 
toenemende verkoop te realiseren in nieuwe 
gebieden.

100 jaar expertise
Onze reputatie voor kwaliteit en be-
trouwbaarheid kent zijn gelijke niet en 
wordt geïllustreerd via een uitgebreide 
portefeuille met oplossingen die al vele 
jaren in tal van toepassingsgebieden 
worden gebruikt.

Of we nu uw kelder of dak waterdicht 
maken, uw wolkenkrabber of auto 
afdichten, of met u samenwerken aan 
uw huis of een gebouw met meerdere 
verdiepingen, u zult al gauw merken 
waarom wij bekend zijn voor het op-
bouwen van vertrouwen

 BuIlDING      
      TRuST 

jan jenisch,  
CEO VAN SIkA

" De toewijding en competenties van  
onze werknemers, en onze investe-
ringen in groeimarkten, geven ons 
vertrouwen in onze toekomst.  
Onze nieuwe productlanceringen en 
innovaties zullen ook tot verdere  
successen leiden."



ONZE pASSIE

Sika's succes en reputatie zijn gebaseerd op 
onze lange traditie van innovatie. De kern 
van onze activiteiten draait dan ook rond 
het beheer van innovaties en de focus op 
de ontwikkeling van kwalitatieve produc-
ten en de beste oplossingen voor klanten. 
We hebben een proces voor de creatie van 
producten vastgelegd met een sterke focus 
op de consistente ontwikkeling van nieuwe 
producten, systemen en oplossingen voor al 
onze markten.

We leveren intelligente oplossingen geba-
seerd op de meest geavanceerde technolo-
gieën, service en unieke expertise. We staan 
bekend om onze kwalitatieve bouw- en 
industriële oplossingen, die altijd voldoen 
aan de meest recente onafhankelijke tests, 
standaarden en reguleringen, zodat onze 
klanten in alle vertrouwen kunnen samen-
werken met een degelijke producent.

MOED VOOR 
        INNOVATIE

de sLeUteL Voor ons sUcces

gLoBaaL denken 
Sika Technology AG in Zwitserland 
voert de leiding over de onderzoekspro-
gramma's op lange termijn voor de hele 
Sika-groep, terwijl de verantwoordelijk-
heid voor de ontwikkeling van nieuwe 
oplossingen bij onze 20 Global Techno-
logy Centers en 18 Regional Techno-
logy Centers in de hele wereld berust. 
Nieuwe producten en systemen worden 
ook op regionaal niveau ontwikkeld om 
te voldoen aan de specifieke behoeften 
en vereisten van lokale markten. Dit 
proces helpt ons bij de kostenoptimali-
satie van de productieprocessen en een 
efficiënte prijszetting op de markt.

800 
WERkNEMERS ZETTEN 
ZICH IN VOOR ONDERZOEk 
EN ONTWIkkElING



MOED VOOR 
        INNOVATIE

innoVatieLaB
Bij de ontwikkeling van onze producten 
focussen we op moderne oplossingen 
zoals onze i-Cure®-technologie, die ons 
heeft geholpen bij de ontwikkeling van 
een hele reeks geavanceerde afdichtings- 
en verlijmingsproducten, en die heeft 
bijgedragen tot eco-efficiënte vloeibare 
dakbedekkingsmembranen die ook een 
maximale veiligheid bieden tijdens de 
installatie. Of denk aan onze innova-
tieve hulpstoffen die nieuwe, hoogper-
formante mortels opleveren met een 
verhoogde bewerkbaarheid en ruimere 
toepassingsgebieden.

70
NIEuWE
pATENTEN 
WERDEN AANGE-
VRAAGD IN 2014

2.378
NIEuWE
pATENTEN 
GEREGISTREERD  
SINDS 1910

VoLdoen aan de Verwachtingen
Alle oplossingen van Sika worden ontworpen 
met oog op het succes van onze klanten. 
Ons doel bestaat erin langdurige, weder-
zijds voordelige relaties op te bouwen met 
onze klanten, eerder dan op korte termijn 
te handelen. We willen alle uitdagingen van 
onze klanten aangaan door nieuwe producten 
te lanceren als antwoord op strengere regels 
voor lijmen en afdichtingsmiddelen, nieuwe 
oplossingen te ontwikkelen om te voldoen 
aan de steeds grotere eisen inzake probleem-
loze toepassingen en milieuvriendelijkheid op 
de vloerenmarkt, of een antwoord te bieden 
aan de behoeften aan lichtere constructies in 
de automobielindustrie. 



ONZE TOEkOMST

opkomende markten

WERElDWIjDE
         GROEI

VersneLde opBoUw Van
groeimarkten
We hebben onze investeringen in opko-
mende markten versterkt en zo de opbouw 
van onze lokale toeleveringsketens versneld. 
De voorbije jaren hebben we meer dan 20 
nieuwe fabrieken geopend in groeimarkten, 
om onze lokale aanwezigheid te versterken 
en beter te voldoen aan lokale vereisten. 
Hiermee blijven we de nabijheid tot onze 
klanten versterken – een troef waarmee 
we ons kunnen onderscheiden van de rest 
van de markt. Wij hebben traditiegetrouw 
altijd zeer vroeg toegang gezocht tot nieuwe 
markten. Onze eerste filialen in latijns Ame-
rika werden al in de jaren '30 opgericht. Zo 
kunnen we deelnemen aan de ontwikkeling 
van de markt en een sterke positie opbouwen. 
We volgen een aanpak op lange termijn en 
hechten grote waarde aan de uitbouw van 
langdurige klantenrelaties.

LokaLe en gLoBaLe grondstoffen
Wij kopen onze grondstoffen zowel lokaal 
als globaal teneinde de beste oplossingen 
voor onze producten te vinden. We trachten 
zo veel mogelijk met lokale producenten te 
werken, niet enkel om de productietijden te 
verkorten en de beschikbaarheid voor onze 
klanten te verhogen, maar ook om de risico's 
en de milieufactoren van het goederentrans-
port te verminderen.

MEER DAN

160 

pRODuCTIESITES IN DE 
HElE WERElD



WERElDWIjDE
         GROEI

Wij volgen een groeistrategie met een bijzon-
dere focus op de versnelde groei in opkomende 
markten. De sterk groeiende markten worden 
gekenmerkt door een toenemende verstedelij-
king en de ontwikkeling van mega-steden, wat 
op zijn beurt leidt tot een stijgende vraag naar 
efficiënte bouwproducten die voldoen aan 
strengere vereisten qua kwaliteit, veiligheid en 
weerstand tegen aardbevingen en brand. Denk 
maar aan onze innovatieve waterdichtings- en 
dakbedekkingsoplossingen, de functionele 
dichting van bouwschil, of gespecialiseerd 
hoge sterkte beton. Met andere woorden, het 
type oplossingen, producten en technologieën 
waarin wij gespecialiseerd zijn.

90
lANDEN IN Elk
WERElDDEEl:
SIkA'S WERElDWIjDE
AANWEZIGHEID.

gLoBaLe technoLogie gekoppeLd
aan LokaLe expertise
Over de hele wereld voeren wij lokale 
bouwactiviteiten uit. We bouwen technische 
expertise op met onze lokale organisaties, 
leiden lokale werknemers op en geven op 
globaal niveau onze knowhow door. Zo kun-
nen we een persoonlijke lokale ondersteuning 
garanderen op alle sites, op basis van ruim 
100 jaar globale ervaring.

oVernames
Ons doel is om de interne groei te 
bevorderen, door te focussen op een 
groei op basis van een innovatieve drive 
en ondernemingszin. Deze groei wordt 
aangevuld met zorgvuldig uitgeko-
zen acquisities die onze toegang tot 
de markten versterken en onze core 
business uitbreiden met verwante 
technologieën. We volgen dit beleid 
teneinde onze marktpositie geleidelijk 
aan te verbeteren en actief deel te 
nemen aan de consolidatie van gefrag-
menteerde markten. We proberen altijd 
voor een vlotte integratie te zorgen. We 
besteden bijzondere aandacht aan de 
lokale bedrijfscultuur en letten daarbij 
altijd op de behoeften van onze nieuwe 
teamleden.



ONS DOEl

  ONZE BEDRIjFS- 
             CulTuuR 

waarden en principes

meer waarde, minder impact
Wij verbinden ons ertoe duurzame oplos-
singen voor wereldwijde uitdagingen te 
ontwikkelen. Daarbij staan veiligheid en een 
lage impact op de hulpbronnen centraal. Het 
doel? Waarde creëren en verhogen en tegelijk 
de impact verminderen.

Duurzaamheid is een essentieel onderdeel 
van onze strategie in al onze bedrijfsproces-
sen, en we streven ernaar waarde te creëren 
voor onze klanten en partners in de hele 
toeleveringsketen en over de volledige le-
vensduur van onze producten. De gecreëerde 
waarde weegt veruit op tegen de impact van 
de productie, de distributie en het gebruik.

We hanteren een benadering op lange termijn voor de 
ontwikkeling van onze activiteit en handelen met respect en 
verantwoordelijkheid ten opzichte van onze klanten, belang-
hebbenden en werknemers.

Het toekomstige succes van onze onderneming hangt niet 
enkel af van de juiste strategie, maar is ook gebaseerd op het 
vertrouwen en de toewijding van al onze werknemers.



  ONZE BEDRIjFS- 
             CulTuuR 

BUiLding trUst
Wij geloven dat vertrouwen de basis is voor 
onze partnerships en samenwerkingsverban-
den. Dat wordt volgens ons bewezen in de 
kwaliteit van ons werk en is het resultaat van 
ons innovatief vermogen en onze volharding. 
Dit is echter geen statisch gegeven, maar 
een continu proces waar actief aan gewerkt 
moet worden. Het merk Sika bestaat omdat 
we elke dag opnieuw werk maken van het 
opbouwen van vertrouwen.

stephan engeLhardt,  
ApplICATION ENGINEER ROOFING 

"Wij beschouwen onze klanten als 
teamleden om ons gemeenschap-
pelijk doel te bereiken: duurzame, 

kwalitatieve daken."

de mensen Bij sika
Wij geloven in de competenties en de 
ondernemingszin van onze werkne-
mers. Ons team is onze grootste troef 
en dankzij de toewijding van onze 
werknemers kunnen wij een uiterst 
kwalitatieve klanten- en technische 
dienst bieden. Deze hoogwaardige 
dienstkwaliteit vormt samen met onze 
innovaties het handelsmerk van Sika.

MEER DAN  

17.000
MENSEN WERkEN 
WERElDWIjD BIj SIkA.



SIkA-pRODuCTEN –  
BOuWEN AAN DE TOEkOMST
u ziet onze producten misschien niet, maar het gebouw waarin u zich  
bevindt heeft waarschijnlijk wel ergens een oplossing van Sika in zijn  
structuur. Of misschien werd de wagen waarmee u rijdt wel veiliger, lichter 
en zuiniger gemaakt dankzij een product van Sika. De energie die u gebruikt 
is misschien wel afkomstig van een windmolenpark dat wordt beschermd 
met materiaal van Sika.

Wij zijn actief op zeven verschillende markten – concrete, waterproofing,  
roofing, flooring, sealing & bonding, refurbishment en industry – in zowel de 
bouw- als de automobielsector, en leveren onze kwalitatieve producten en 
oplossingen overal ter wereld. 

wereLdwijde & LocaLe aanwezigheid

sika BeLgiUm nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth 
België

contact
Tel. +32 (0)9 381 65 00
Fax +32 (0)9 381 65 10
info@be.sika.com
www.sika.be



topmerken concrete

sika® Viscocrete®
sikament® 
sika® plastiment®
sikaplast®
sika® plastocrete®
sika® sigunit®
sikagrind®
sika Viscoflow®
sikapaver®
sikarapid®

Bedrijven voor gebruiksklaar beton

infrastructuurprojecten

producenten van prefabelementen

fabrieken voor droge mortel

cementindustrie

productie van gipsplaten

 

Voornaamste toepassings- 
geBieden

Gedetailleerde informatie en 
referenties:

 www.sika.be

CONCRETE
Sika ontwikkelt en verhandelt talrijke hulpstof-
fen en additieven voor de bereiding van beton, 
cement en mortel. Deze producten verbeteren 
specifieke eigenschappen van vers of uitgehard 
beton, zoals de verwerkbaarheid, waterdichtheid, 
duurzaamheid of initiële en definitieve sterkte. 

De vraag naar betonmengsels neemt momenteel toe, vooral door de 
steeds strengere vereisten voor de prestaties van beton en mortel, 
met name in stedelijke gebieden en voor de bouw van infrastructuur. 
Bovendien zorgt het toenemende gebruik van alternatieve cement- 
houdende materialen in cement, mortel en dus ook in beton, voor een 
grotere behoefte aan betonmengsels. 

innoVaties 
Een betere verwerkbaarheid van beton gedurende meerdere uren, is zeer 
belangrijk voor bouwwerven in stedelijke gebieden met druk verkeer of 
afgelegen gebieden met lange transporttijden. Tegelijk is na het gieten 
een snelle verharding zeer belangrijk, om te voldoen aan de strakke 
bouwschema's. sika Viscoflow® is een hulpstof voor een betere verwerk-
baarheid, gebaseerd op een nieuw, intern ontwikkeld polymeer dat de 
verwerkbaarheid van vers beton aanzienlijk verlengt en tegelijk een snelle 
sterkteontwikkeling garandeert. De duur van de verwerkbaarheid kan wor-
den gewijzigd al naargelang de afstand tot de verschillende werkplaatsen. 
Bovendien wordt de vereiste consistentie van het beton gegarandeerd bij 
zowel hoge als lage temperaturen. 

wanneer een heLe VaLLei kan VertroUwen 
op de sterkte Van het Beton.



topmerken waterproofing

sikaplan®
sikaproof®
sikadur-combiflex® 
sika waterbar®
sika® injection
sikatop®
sika®-1
sikafuko®
sikaswell®

kelders

tunnels

Bruggen

water- en afvalwaterreservoirs 

putten en vijvers

dammen en hydraulische structuren

Voornaamste toepassings- 
geBieden

Gedetailleerde informatie en 
referenties:

 www.sika.be

WATERpROOFING
De oplossingen van Sika omvatten een volledige 
reeks technologieën voor ondergrondse water-
dichting: flexibele membraansystemen, vloeibaar 
toegepaste membranen, waterdichte beton-
mengsels voor mortel, voegdichtingen, waterdichte 
mortelsoorten, injectiemortels en deklagen.

Belangrijke marktsegmenten zijn kelders, ondergrondse parkeergarages, 
tunnels en allerlei toepassingen voor de opslag van water (vb. reservoirs, 
opslagbekkens, opslagtanks). Waterdichte systemen stellen hogere eisen 
op het gebied van duurzaamheid, gebruiksgemak en totale kosten. Daarom 
moet de selectie van de geschikte waterdichtingssystemen gebeuren vol-
gens de behoeften en vereisten van de eigenaar; de details van de oplos-
sing zijn de sleutel voor succesvolle, langdurige waterdichte structuren.

innoVaties 
Een van de nieuwste oplossingen is het innovatieve sikaproof®a onder-
gronds waterdichtingssysteem. Dit volledig aanhechtend systeem bestaat 
uit een foliemembraan van uiterst flexibele polyolefinen met een uniek 
rasterpatroon van afdichtingsmiddel en een speciaal ontworpen niet- 
geweven doek. Het volledige mechanische hechtingseffect ontstaat  
wanneer het membraan volledig wordt ingewerkt in vers beton. Daarnaast 
verhindert het afdichtingsrooster alle mogelijke zijdelingse watermigratie, 
doordat het rasterpatroon kleine waterdichte compartimenten creëert. Het 
uiterst duurzame sikaproof®a-systeem is snel en veilig te installeren, met 
als resultaat een langdurige, rendabele waterdichting.

wanneer tUnneLs Voor 
aLtijd waterdicht BLijVen.



ROOFING
Sika biedt een volledig assortiment éénlaagse en  
meerlaagse platte dakbedekkingssystemen aan 
met zowel flexibele als vloeibaar toegepaste  
membranen. De vraag in dit segment neemt toe 
door de behoefte aan milieuvriendelijke, energie-
besparende oplossingen zoals groendaksystemen, 
licht reflecterende koele daken en zonnedaken, die 
ook de CO2-uitstoot helpen terugdringen. 

Terwijl renovatieprojecten aan belang blijven winnen op gevestigde markten, 
vragen opkomende markten naar hoogwaardige dakoplossingen. 

innoVaties 
Er werden twee nieuwe systemen met vloeibaar toegepaste membranen 
gelanceerd op de markt. sikalastic® 641 is een product met beperkte geur 
en een aanzienlijk verminderde oplosmiddelen en VOS-gehalte. Het is geba-
seerd op de gepatenteerde i-Cure®-uithardingstechnologie en werd specifiek 
ontworpen voor gebruik in hoog gevoelige gebieden, zoals ziekenhuizen, 
fabrieken voor voedingswaren en scholen. sikalastic® everguard® zero-1 
is een 1-component polyurethaansysteem dat met succes op de Aziatische 
markt geïntroduceerd werd. Aangezien het niet gemengd hoeft te worden, 
gebeurt het aanbrengen en dus uiteindelijk het bouwproces veel sneller. 
Sika heeft ook een online specificatietool ontwikkeld die klanten helpt de 
juiste producten te kiezen voor hun projecten. De tool helpt niet alleen om 
het meest geschikte systeem te kiezen, maar voert ook een kostenanalyse 
uit over de gehele levenscyclus, wat handig kan zijn in vergelijkingen met 
andere producten. 

wanneer dakBedekkingssYstemen een 
nieUwe LeVenswijze mogeLijk maken.

Blootgestelde daken 
(mechanisch bevestigd of gehecht)

Vloeibaar aangebrachte membranen 
(gespoten of met de hand toegepast)

grinddaken

nutsdaken

groendaken

koele daken met membranen of  
deklagen met sterke weerkaatsing

zonnedaken

speciale dakontwerpen 
(kleur, vorm, afwerking) 

Voornaamste toepassings- 
geBieden

topmerken roofing

sarnafil® 
sikaplan® 
sikalastic®
sikafill®
sarnacol®
sarnatherm®
sarnamatic®
sikatherm®

Gedetailleerde informatie en 
referenties:

 www.sika.be



Gedetailleerde informatie en 
referenties:

 www.sika.be

topmerken fLooring

sikafloor® 
sikalastic®
sika® Level
sika® permacor®
sika® Unitherm®
sikacor®

Vloeren van parkeerterreinen

productie-, verwerkings-, logistieke  
en opslagfaciliteiten

Vloeren voor "cleanrooms"

Vloeren met bescherming tegen 
elektrostatische ontlading

Bescherming van stalen structuren 
tegen brand/corrosie

Vloeren in commerciële, openbare  
en residentiële gebouwen 

muren en plafonds

Bekleding van waterbekkens  
en waterzuiveringsinstallaties

Voornaamste toepassings- 
geBieden

FlOORING
Sika's vloeroplossingen zijn gebaseerd op kunst-
harsen en cementhoudende systemen voor industriële 
en commerciële gebouwen, zoals fabrieken voor 
geneesmiddelen of voedingswaren, openbare 
gebouwen zoals instellingen voor onderwijs en 
gezondheidszorg, parkeerterreinen en residentiële 
privégebouwen.
Elk marktsegment heeft zijn eigen vereisten op het gebied van  
mechanische eigenschappen, veiligheidsreguleringen (vb. slipweerstand), 
antistatische eigenschappen en chemische of brandweerstand. Trends in 
de vloermarkten worden meer en meer gedreven door het toenemende 
belang van veiligheids- en milieureglementeringen en specifieke technische 
vereisten. Het grote aantal renovatie- en transformatieprojecten voor 
gebouwen heeft het belang van efficiënte oplossingen voor de renovatie 
van bestaande vloersystemen nog vergroot.

innoVaties 
Het "one shot"-systeem voor parkeerterreinen met sikalastic®-8800 en  
sikafloor®-359 is een nieuw vloersysteem dat snel kan worden toegepast. 
Door een nieuw injectieproces te gebruiken, kunnen de waterdichtings- en 
slijtlaag tegelijk worden toegepast met spuitgereedschap. Zo worden 
twee stappen in het proces samengevoegd. Een volledig parkeerterrein 
van 1.000 m² kan zo op één dag worden afgewerkt, en dus ook weer veel 
sneller in gebruik worden genomen. Het nieuwe injectieproces leidt ook tot 
materiaalbesparingen, aangezien er tot 75% minder aggregaten gebruikt 
worden.

wanneer VLoeren net zo efficiËnt 
presteren aLs het personeeL.



topmerken seaLing & Bonding

sikaflex®
sikaBond® 
sikahyflex®
sikasil®
sika maxtack®
sikacryl®
sika Boom®
sika® multiseal

oplossingen voor de bouwschil

technische structuren, voegen in 
vloeren

oplossingen voor vloerbekleding 

interieurafwerking 

Universele hechting

 

Voornaamste toepassings-
geBieden

Gedetailleerde informatie en 
referenties:

 www.sika.be

SEAlING & BONDING
Het uitgebreide portfolio van Sika omvat ook 
hoogwaardige elastische afdichtings- en verlijmings-
oplossingen voor alle toepassingen, waaronder  
voegkitten voor gevels, resistente afdichtingskitten 
voor vloeren, speciale voegen alsook multifunctio-
nele voegkitten voor interieurafwerkingen of 
installatie van parket en zachte vloerbekleding. 

Door een grotere focus op energie-efficiënte gebouwen, groeit ook de 
vraag naar een groter aanbod in bouwmaterialen die beantwoorden aan 
steeds strengere eisen op vlak van gezondheid, veiligheid en milieu.

innoVaties
Sika lanceerde de nieuwe sikahyflex®-reeks hoogwaardige voegkitten 
voor de bouwschil, die voldoen aan de strengste technische vereisten om 
duurzaam te bouwen. In het licht van het groeiende belang van gezond-
heid en veiligheid heeft Sika, als markt- en technologische leider in 
polyurethaankitten en -lijmen, de nieuwe i-cure®-uithardingstechnologie 
ontwikkeld die de beste eigenschappen van traditionele polyurethaankit-
ten en -lijmen combineert met eigenschappen zoals een zeer lage uitstoot 
en vrij van oplosmiddelen. De krachtige lijmen van sika bieden uitgebreide 
toepassingsmogelijkheden voor een elastische verlijming, die traditionele 
bevestigingsmethodes zoals nagels en schroeven kunnen vervangen.

wanneer Voegen eender weLke
hoeVeeLheid water kUnnen tegenhoUden.



Gedetailleerde informatie en 
referenties:

 www.sika.be

topmerken refUrBishment

sikadur®
sikagrout® 
sikagard®
sika monotop®
sikatop®
sikaceram®
sika anchorfix®
sikarep® 
sika® carbodur®
sika® ferrogard®

Betonherstelling

Betonbescherming 

hydrofobe impregnering

structuurafdichting

structuurversteviging

Voegen

Verankering

tegellijmen en -injecties

Voornaamste toepassings-
geBieden

REFuRBISHMENT
Dit segment omvat oplossingen voor beton- 
bescherming en -herstelling, bijvoorbeeld 
reparatiemortels, beschermingscoatings, mortels 
en structurele versterkingssystemen. Het omvat 
ook producten voor interieurafwerking, zoals  
uitvlakmortels, tegellijmen en voegmortels. 

Sika levert technologieën voor de volledige levenscyclus van commerciële, 
residentiële en utiliteitsgebouwen. Vooral in ontwikkelde markten zijn heel 
wat structuren vele tientallen jaren oud en aan vernieuwing toe. De huidige 
opleving van de vraag is toe te schrijven aan de stijging van het aantal  
renovatieprojecten in de transport-, waterbeheer- en energiesector. De  
globale trend naar verstedelijking en de toenemende behoefte aan  
renovaties in ontwikkelde landen stimuleert ook de vraag in de sector van 
de interieurrenovaties.

innoVaties 
sikagrout®-334 en sikagrout®-234 zijn voorbeelden van Sika's gebruiks-
klare mortels, die speciaal geformuleerd zijn om de uitstoot van broeikas-
gassen te verminderen door een aanzienlijk deel van het portlandcement
te vervangen door aanvullende gerecycleerde materialen. Zo dragen we bij 
tot de bescherming van het klimaat en onze grondstoffen, zonder toege-
vingen te doen op het vlak van prestaties.  
De nieuwe sikaceram®-290 starLight tegellijm met lage emissies bevat 
ook duurzame grondstoffen. sikaceram®-290 starLight is een lichte tegel-
lijm die 80% meer oppervlakte bestrijkt in vergelijking met een traditionele 
tegellijm.

wanneer dUizenden mensen op
BetroUwBaar onderhoUd kUnnen rekenen.



Gedetailleerde informatie en 
referenties:

 www.sika.be

INDuSTRIE
Sika bedient markten zoals de autoconstructie, 
de sector van de commerciële voertuigen  
(structurele afdichting, directe beglazing, geluids-
systemen, versterkingssystemen), de automotive 
aftermarket (vervanging autoruiten, carrosserie), 
hernieuwbare energie (zon en wind) en gevel-
werkzaamheden (structurele beglazing, afdich-
ting van isolatieglas).

Technologieën van Sika maken crashbestendige hechtingen mogelijk voor 
meer veiligheid in de wagen. De nieuwe oplossingen om verschillende ma-
terialen aan elkaar te bevestigen, bijvoorbeeld aluminium en koolstofvezel, 
maken lichtere, zuinige voertuigen mogelijk. Fabrikanten zijn ook op zoek 
naar tijds- en kostenbesparende oplossingen.

innoVaties 
Voorbeelden van succesvolle producten voor lichtere constructies en betere 
prestaties en weerstand in geval van een botsing zijn sikapower®, een lijm 
voor de nieuwste generatie sterke koetswerken met een optimaal gewicht, 
en sikareinforcer®-940/-960 gehechte verstevigingselementen. Voor de 
vervanging van autoruiten biedt het nieuwe sikatack® zero de kortste 
"safe drive-away time" op de markt. sikaflex® 268 is een nieuw product 
dat wordt gebruikt voor vlakke beglazing – het hechten van glazen com-
ponenten zonder uitstekende raamstructuur – in de spoorwegsector. Het 
maakt de hechting en navulling met één enkel product mogelijk en biedt 
de beste slijtage- en thermische eigenschappen. 

wanneer Lijmen aUto's 
Lichter en VeiLiger maken.

topmerken indUstrie

sikaflex®
sikaBaffle® 
sikatack®
sikapower®
sikaforce®
sikareinforcer®
sikamelt®
sikaseal®
sikadamp® 
sikasil®
sikaBlock®

oem en oes in de automobielsector

automotive aftermarket

commerciële voertuigen

productie van gevels en  
ramen

apparatuur en industriële  
componenten

sandwichpanelen

hernieuwbare energie

tooling & composieten

marine

Voornaamste toepassings- 
geBieden



BuIlDING TRuST 
SINDS 1910

SIkA BIEDT WATERDICHTINGS- 
OplOSSINGEN AAN, Al MEER DAN 

100 jaar 
HET EERSTE pRODuCT – SIkA®-1 – 
IS NOG STEEDS Op DE MARkT.

DE ClEANROOM-VlOERSySTEMEN VAN SIkA kENNEN 

1.000 keer  
minder Uitstoot 
DAN STANDAARD lAGE VOS-SySTEMEN. 

DANkZIj SIkA'S GAMMA WATERREDuCEERDERS WORDT 
ER jAARlIjkS MEER DAN 

25.000 miLjoen 
Liter water 
BESpAARD IN BETONpRODuCTIE.

MEER DAN 

30% 
VERMINDERING VAN HET GEluID IN VOERTuIGEN 
DANkZIj DE AkOESTISCHE OplOSSINGEN VAN SIkA.

Elk jAAR lEVERT SIkA VOlDOENDE DAkBEDEkkINGS-
MEMBRANEN OM 

heeL manhattan 
te Bedekken

MEER DAN 

10.000 aannemers 
Voor dakwerken 
IN RuIM 80 lANDEN ZIjN OpGElEID EN GECERTIFICEERD DOOR SIkA.

MET 

84 prijzen 
Op 16 jAAR IS SIkA HET MEEST 
BEkROONDE BEDRIjF VOOR 
BETONHERSTEllINGSpROjECTEN 
IN DE WERElD.

MET BEHulp VAN SIkA'S DuuRZAME 
AFDICHTINGSMIDDElEN VOOR DE  
INSTAllATIE VAN RAMEN, WORDEN Elk 
jAAR MEER DAN 

1 miLjoen 
RAMEN GEDICHT, 
WAT BIjDRAAGT TOT EEN BESpARING  
VAN MEER DAN 

10.000 
TANkERS STOOkOlIE 
OVER HuN HElE lEVENSDuuR.

50%
VAN AllE GEpRODuCEER-
DE AuTO'S IN DE WERElD 
GEBRuIkT SIkA-
pRODuCTEN.


