
Peter Das, Business Unit Manager Distributie: “Als 
organisatie ben je verplicht je verantwoordelijkheid 
te nemen als het om het milieu en veiligheid gaat. 
Dat begint bij selectief omgaan met grondstoffen en 
hulpbronnen, lage emissie bij productie en verwerking, 
afvalreductie en efficiënt, maar effectief transport.”

In de fabrieken zijn allerlei maatregelen genomen om 
verantwoord te produceren, zoals energiebesparing en 
het efficiënt omgaan met grond- en hulpstoffen. Daar 
waar mogelijk wordt hergebruikt en er worden nieuwe 
duurzame alternatieven ontwikkeld. Vanzelfsprekend 
met behoud van de bekende hoogstaande kwaliteit en 
productveiligheid van de producten.

Afvalreductie
Daarnaast levert Sika steeds meer producten gecon-
centreerd in kleinere verpakkingen of in licht-
gewicht verpakkingen. Dit leidt tot vermindering 
van het grondstofgebruik, verpakkingsafval en 
kleinere verpakkingen en geconcentreerdere 
producten verminderen het aantal vrachtwagen- en 
treintransporten dat nodig is voor de bezorging op de 
eindbestemming. Dit draagt bij aan een aanzienlijke 
verlaging van koolstofemissie.

Multifunctionele toepasbaarheid
Waar andere toeleveranciers voor elke toepassing een 
product op de markt zetten, zijn bij Sika veel produc-
ten geschikt voor meerdere toepassingen. Zo zijn er 
minder lagen nodig om tot het gewenste resultaat te 
komen of hoeft een ondergrond niet extra voorbereid 
te worden. Dat scheelt in grondstofgebruik, verpakkin-
gen en transport.

Veilig verwerken
Sika lijmen en kitten voldoen al jaren aan de eisen 
betreffende uitstoot. Vorig jaar zijn in de norm 
EN 15651 ‘Voegkitten in de Bouw’ wijzigingen 
doorgevoerd. Polyurethaan geeft bij droging MDI 
af. Een stof die een negatief effect heeft op de 
ozonlaag. Sika heeft hiervoor de zogenaamde I-cure 
Technologie ontwikkeld. Die zorgt ervoor dat Sika 
kitten zonder handschoenen mogen worden verwerkt. 
Verder heeft Sika er met de lancering van Sikaflex®/
SikaBond® AT (Advanced Technology) voor gezorgd dat 
oplosmiddelvrije producten in de plaats zijn gekomen 
van oplosmiddelhoudende producten, terwijl eveneens 
de kwaliteit is verbeterd.

LCA voor hele productassortiment
Momenteel wordt voor het hele productassortiment 
en dat omvat ongeveer 4000 producten, per product 
een levenscyclusanalyse uitgevoerd. Dit om ook op dat 
front de duurzaamheid aan te tonen en daar waar no-
dig nog verder te verbeteren. 

 o

Duurzaam, ook in Nederland
Niet alleen op de productielocaties wordt gelet 
op ontlasting van het milieu. Ook op de verkoop-
kantoren, zoals in Nederland, worden steeds meer 
maatregelen genomen om aan duurzaamheid een 
bijdrage te leveren:

Das: “Duurzaamheid heeft ook te maken met het 
onderhouden van goede contacten met klanten. We 
bieden hen alle mogelijke service om met de Sika 
professionaliteit het onderscheidende vermogen van 
onze producten en systemen op de juiste manier aan 
de professionele vakman over te brengen.”

Echte professional zo herkenbaar
Als vooraanstaand fabrikant van vakkundige 
oplossingen voor de bouwbranche vindt Sika het 
van groot belang om het productmeesterschap in 
stand te houden. Daarom zijn Sika producten en 
systemen alleen verkrijgbaar bij de professionele 
vakhandel. Das: “Dat is een bewuste keuze. Via het 
doe-het-zelfkanaal, dat zich vooral op de decoratieve 
markt richt, zijn bijvoorbeeld ook kitten en lijmen 
verkrijgbaar, maar die hebben niet de constructieve 
achtergrond die het merk Sika wel heeft. In een 
markt met een toenemend aantal zzp’ers kan een 
opdrachtgever daarom heel eenvoudig zien of hij te 
maken heeft met een professional die bewust omgaat 
met zijn vak, de daarbij benodigde producten en de 
kwaliteit van het werk.”
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Sika investeert in emissiereductie om het milieu te beschermen en biedt oplossingen om 

de omstandigheden te verbeteren voor de mensen die met Sika producten en systemen 

werken, produceren en leven. Alleen door te investeren, wordt zorg gedragen voor een

hoge kwaliteit van leven voor toekomstige generaties. Dit jaar behaalt Sika een nieuwe 

mijlpaal. Het ISO 14001 certificaat is aan de hele Sika organisatie uitgereikt. Daar komt 

heel wat bij kijken.

Als Sika wordt toegepast, weet je dat het goed zit
Verantwoorde producten voor vakkundige toepassingen

Sika Nederland B.V.  I  www.sika.nl

Actief de papierstroom terugdringen door het 
online bestelsysteem voor klanten.
Klanten kunnen in bulk bestellen en laten 
afleveren op diverse adressen. Hierdoor wordt 
onnodige tussenopslag en onnodig transport 
voorkomen.
Recyclinginstructies voor klanten.
Het bedrijfspand aanpassen op de volgende 
fronten:
 Een energiezuinig verlichtingsnetwerk  
 met energiearme tl-verlichting.
 Het automatisch aan- en uitschakelen   
 van verlichting in diverse ruimten.
 Een energiezuinig verwarmings-  
 systeem.
Ecoverantwoorde leaseauto’s ter vermindering 
van CO2-uitstoot.
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