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WE ARE SIKA POLAND
Wspólnie od ponad 25 lat budujemy Polskę

Sika na polskim rynku istnieje OD PONAD 25 lat i w ciągu tego czasu nieustannie
się rozwijała. Jesteśmy globalnym koncernem chemicznym specjalizującym się w rozwoju
i produkcji kompleksowych systemów, technologii i produktów do klejenia, uszczelniania,
tłumienia, wzmacniania, naprawy i ochrony konstrukcji w budownictwie oraz przemyśle.

Juraj Šmátrala
Sika weszła na polski rynek w roku 1991. Na przestrzeni ponad 25 lat naszej działalności
Polska zmieniła się nie do poznania. Z dumą możemy powiedzieć, że uczestniczyliśmy
w realizacji wielu kluczowych projektów inwestycyjnych w kraju. Nasze technologie
znajdują zastosowanie na każdym etapie budowy czy renowacji, a dzięki najwyższej
jakości cieszą się dużym zaufaniem wśród przedstawicieli branży budowlanej.
Tak wysokie standardy jesteśmy w stanie zachować dzięki współpracy z wieloma
instytutami, uczelniami oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Wspólne projekty
pozwalają nam również stale udoskonalać ofertę o kolejne innowacyjne rozwiązania.
Od lipca 2016 roku mam zaszczyt pełnić funkcję Prezesa Zarządu Sika Poland Sp. z o.o.
Z podziwem obserwuję wysoką kulturę pracy i niegasnące zaangażowanie Pracowników
firmy. W końcu za każdym zrealizowanym projektem stoi zgrany i oddany zespół
specjalistów – doświadczenie i wiedza naszych doradców jest wysoko ceniona w branży.
Cieszy świadomość trwałych więzi z naszymi wieloletnimi Partnerami i Klientami,
których staramy się wspierać na każdym etapie realizacji inwestycji. W 2016 roku
dołożyliśmy wszelkich starań, aby szybko i sprawnie wdrożyć zmiany, których celem
było usprawnienie procesu realizacji dostaw. Wiedząc, jak duże znaczenie w naszej
branży ma czas, chcielibyśmy, aby nasze materiały docierały do Państwa odpowiednio
szybko.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stale zmieniającego się rynku, planujemy
rozszerzyć naszą ofertę o nowe, innowacyjne rozwiązania. Chcemy również rozwijać
zespół specjalistów, aby zapewnić naszym Klientom pełne wsparcie techniczne. Wierzę,
że wspólnie odniesiemy wiele sukcesów w kolejnych latach.
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Wartości SIKA: Innowacje

INNOWACJE TO NASZA PASJA
Nasz sukces opiera się na jakości, trwałości oraz
niezawodności naszych produktów. Znaczący nacisk kładziemy na
badania i rozwój, wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie
do projektowania i wdrażania innowacyjnych systemów. Oferujemy
inteligentne rozwiązania wykorzystujące najbardziej zaawansowane
technologie, doradztwo techniczne i wsparcie inwestycji. Nasze
produkty spełniają najnowsze normy i przepisy – gwarantując
klientom pewność pracy z wysokiej jakości rozwiązaniami.

Sika Poland
ma w swojej
ofercie prawie

1000

materiałów

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY W SIKA POLAND
W Polsce działa jednostka badawczo-rozwojowa wyspecjalizowana
w opracowywaniu nowoczesnych domieszek do betonu oraz zapraw
cementowych. W laboratorium mieszczącym się w Warszawie prowadzone są
badania, których celem jest dostosowanie receptur domieszek do stosowanych
w Polsce cementów oraz różnych rodzajów betonu. Ponadto opracowywane są
receptury specjalistycznych modyfikowanych zapraw cementowych i cementowo
-polimerowych do napraw konstrukcji betonowych.
Nasz ośrodek badawczo-rozwojowy uczestniczy w wielu krajowych projektach
badawczych ukierunkowanych na ekonomikę i trwałość betonu, współpracując
zarówno z jednostkami naukowo-badawczymi, jak i klientami. Laboratorium
odpowiada także za zakładową kontrolę produkcji wyrobów produkowanych
w Polsce.

Sika Poland dla mnie to ludzie, wśród których jest duża grupa
z ogromną wiedzą i doświadczeniem, umiejąca właściwie
wykorzystać ogromny potencjał badawczy firmy umieszczony
w tradycyjnych, nowoczesnych i wyprzedzających produktach.
To również firma wkładająca duży wysiłek we wspieranie nauki
w kraju, w którym działa (wsparcie konferencji, seminariów,
wystaw, targów) oraz kładąca nacisk na ciągłe kształcenie
swoich pracowników oraz przekazywanie wiedzy swoim klientom
(szkolenia i pokazy).
Agnieszka Królikowska, Kierownik Zespołu Zabezpieczeń
Antykorozyjnych Mostów, IBDiM

Doceniam dobrą praktykę współpracy naszej
jednostki badawczej z biznesem na przykładzie
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Sika Poland,
z którym wspólnie możemy realizować projekty
badawcze ukierunkowane między innymi na
trwałość betonu i konstrukcji żelbetowych. Blisko
25-letnia współpraca ITB i Sika Poland, szczególnie
w obszarze badań i rozwoju, potwierdza, że mimo
działalności globalnej firmy można stale rozwijać
długotrwałe relacje podnoszące ogólny poziom
kultury technicznej w sektorze budowlanym
w Polsce, łączyć wiedzę z biznesem.
Dr inż. Marcin Kruk, Dyrektor ITB

SPEŁNIAMY NAJTRUDNIEJSZE WYMAGANIA
Dokładamy wszelkich starań, aby budować długotrwałe
i wzajemnie korzystne relacje z naszymi klientami. Za cel
postawiliśmy sobie zaspokojenie wszystkich potrzeb i wyzwań,
na jakie napotykają nasi partnerzy, wprowadzając nowe
produkty Sika w odpowiedzi na zaostrzanie przepisów. Stale
opracowujemy też nowe rozwiązania, które pozwalają sprostać
rosnącym wymaganiom w zakresie łatwej i bezpiecznej aplikacji
oraz redukcji wpływu na środowisko.
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Nie boimy się trudnych wyzwań, dlatego nieustannie rozwijamy
nowe technologie oraz wspieramy złożone i ambitne projekty.
Wierzymy, że zaufanie jest podstawą owocnego partnerstwa
i współpracy. Z naszej strony dokładamy wszelkich starań,
aby zapewnić wysoką jakość, innowacyjność i wychodzenie
naprzeciw potrzebom klientów.

Istotnym aspektem strategii firmy jest nacisk na innowację
– Sika na całym świecie zatrudnia prawie 900 pracowników
w działach badawczo-rozwojowych, posiada 20 centrów
technologicznych, a każdego roku rejestruje kilkadziesiąt
patentów. Nieustanne doskonalenie proponowanych
rozwiązań pozwala nam utrzymać wiodącą pozycję na rynku
specjalistycznej chemii budowlanej oraz przemysłowej.
Aktywność innowacyjna Sika Poland wpływa na rozwój
całego rynku budowlanego w Polsce. Posiadając wyróżniającą
się pozycję w swojej branży, czujemy się odpowiedzialni za
kreowanie rynku technologicznego w budownictwie. Byliśmy
jedną z wiodących firm w wykorzystaniu polimerów w zaprawach
i betonie, a także w zastosowaniu włókien węglowych do
wzmacniania konstrukcji i izolacji natryskowych.
Maciej Wiśniewski, Sika Poland Sales Head

Kiedy słyszę Sika Poland, to myślę o początkowym okresie jej działalności w naszym kraju.
Jednym z pierwszych działań było podjęcie współpracy ze światem nauki. Świadczyło to,
że firma ta nie ma tylko w swym programie działalności wyłącznie komercyjnej, ale że
przyświecają jej także dobrze rozumiane cele społeczne, polegające na przyczynieniu się
do rozwoju budownictwa w Polsce przez wdrażanie nowych rozwiązań materiałowych
i technologicznych przy udziale naszych naukowców. Sądzę, że bez udziału owego świata
nauki cele te byłby znacznie trudniej osiągnąć. Na współpracy firmy z krajową nauką
skorzystały obie strony. Współpraca ta jest kontynuowana po dziś dzień i jest to w moim
rozumieniu bardzo mądra i przynosząca sukcesy polityka firmy.
Prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski
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Wartości SIKA: Zrównoważony rozwój

zrównoważony rozwój
STRATEGIA SIKA DOTYCZĄCA
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Zrównoważony rozwój zawsze był częścią
tożsamości firmy Sika, a od dłuższego czasu
jest kluczowym elementem innowacyjności
naszej firmy. Czujemy się zobowiązani do
działania w zgodzie ze zrównoważonymi
wartościami i ciągłego doskonalenia. Nasza
strategia MORE VALUE LESS IMPACT odnosi
się do zaangażowania firmy Sika
w maksymalizację wartości naszych
rozwiązań, tworzenia długoterminowych
korzyści dla wszystkich zainteresowanych
stron przy jednoczesnym znaczącym
zmniejszeniu ryzyka, zużycia zasobów
i wpływu na otoczenie. Określiliśmy sześć
celów strategicznych zrównoważonego
rozwoju, które opierając się na globalnych
wyzwaniach, koncentrują się na efektywności
ekonomicznej, zrównoważonych
rozwiązaniach, lokalnych społecznościach/
społeczeństwie, oszczędności energii i wody,
minimalizacji odpadów oraz zapewnieniu
bezpieczeństwa pracy.

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA
Nasz sukces to także korzyści dla naszych partnerów. Dostarczamy naszym
klientom innowacyjne rozwiązania, które zwiększają wydajność, trwałość
i estetykę budynków, obiektów infrastruktury, instalacji i pojazdów podczas
budowy i użytkowania. Zintegrowane koncepcje i rozwiązania dotyczą całego
cyklu życia obiektu, począwszy od budowy do naprawy, renowacji, rozbudowy
lub rozbiórki. Przedłużenie żywotności obiektu poprzez odpowiednią
konserwację i modernizację tworzy wartość ekonomiczną i środowiskową.

Moje doświadczenie z Sika Poland
pokazuje, jak znakomicie
współpracuje się z firmą, która
nie boi się trudnych wyzwań, będąc
zawsze w dobrych kontaktach
z rynkiem oraz pamięta
o społecznej odpowiedzialności
biznesu.
Karol Heidrich, Dyrektor Generalny
Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych
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Kompleks biurowy Warsaw Spire otrzymał certyfikat BREEAM
na poziomie Excellence. Do wykonania uszczelnień pogodowych
konstrukcji osłonowej elewacji i do klejenia konstrukcyjnego
szkła do ram aluminiowych zastosowano materiały Sika.

ZRÓWNOWAŻONE ROZWIĄZANIA SIKA
Nasze produkty i rozwiązania oceniane są pod względem głównych
kryteriów zrównoważonego rozwoju podczas całego ich cyklu życia.
Praktyczna realizacja strategii MORE VALUE LESS IMPACT wymaga
danych i wiedzy na temat skutków wytwarzania produktów
i wartości dodanej produktów gotowych podczas ich wbudowywania
i użytkowania. Sika przeprowadza systematyczną i kompletną ocenę cyklu
życia (LCA) swoich produktów, aby nieustannie monitorować
i kontrolować ich oddziaływanie na środowisko naturalne. Analiza cyklu
życia LCA pozwala dokładnie scharakteryzować produkty i systemy
w zakresie osiągnięcia efektów zrównoważonego rozwoju. LCA analizuje
potencjalny wpływ wyrobów na środowisko w całym cyklu życia wyrobu
począwszy od wydobycia surowców, poprzez produkcję, wbudowanie,
użytkowanie, przetwarzanie po wyeksploatowaniu, recykling, aż do
ostatecznej likwidacji. Dźwignią wszystkich potencjalnych korzyści jest
długotrwała funkcjonalność i trwałość obiektów. Staramy się wydłużyć
trwałość użytkową naszych materiałów tak, aby jednocześnie zwiększyć
efektywność energetyczną, zmniejszyć emisję CO2 i zużycie zasobów.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Celem firmy Sika jest budowanie zaufania i tworzenie wartości:
z klientami, społecznościami lokalnymi i społeczeństwem jako
całością. Kwestie społeczne, ekonomiczne i ekologiczne są ze sobą
ściśle powiązane. Odpowiedzialność społeczna jest niezbędnym
elementem sukcesu. Pamiętając o swoich zobowiązaniach, Sika
aktywnie angażuje się w wiele projektów zrównoważonego rozwoju.

W Polsce Sika Poland aktywnie współpracuje z politechnikami,
oferując wsparcie w kształceniu młodych inżynierów.
Podejmujemy też wspólne działania z SPC, ITB oraz IBDiM, mające
na celu uregulowanie przepisów na rynku budowlanym w Polsce.

Sika Poland wspiera wszelkie lokalne inicjatywy, które pomagają
zachować równowagę w otaczającym nas środowisku.
Przez rok współpracowaliśmy z poznańskim ZOO, gdzie
zaopiekowaliśmy się stadem jelonków Sika. To gatunek, któremu
grozi całkowite wyginięcie.

Sika bierze udział w projektach zarządzanych przez „Living Lakes”
i wspiera ochronę i rehabilitację jezior, terenów podmokłych i ich
zlewni. W Polsce programem tym objęte są Stawy Milickie.

Elementem naszego działania w zakresie społecznej
odpowiedzialności jest również wdrożenie kultury bezpieczeństwa,
zapewnienie zdrowego środowiska pracy i dobrego samopoczucia
wszystkich pracowników Sika.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I WODY, OGRANICZENIE EMISJI CO2
I MINIMALIZACJA ODPADÓW
Zużycie energii jest istotnym czynnikiem w całym łańcuchu
wartości branży budowlanej i transportowej. Osiągnięcie
efektywności energetycznej i ograniczanie emisji jest naszym
głównym zadaniem. Chcemy też zwiększyć wydajność
zrównoważonego rozwoju swoich zakładów produkcyjnych poprzez
zmniejszenie zużycia wody i lokalne uzdatnianie wody. Efektywne
wykorzystanie surowców wiąże się ze zmniejszeniem ilości
i ponownym użyciem odpadów z produkcji, materiałów
odpadowych a także poprawę opakowań.

WE ARE SIKA POLAND
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Wartości SIKA: Kompleksowe wsparcie techniczne

Kompleksowe wsparcie techniczne

Moje doświadczenie z Sika Poland to przekonanie, iż uzyskam „radę na wszystko”. To gwarancja
uzyskania wszechstronnej pomocy w rozwikłaniu na pozór „nierozwiązywalnych” problemów.
Sika Poland to dla mnie synonim jakości i uniwersalności. To zespół ludzi otwartych na
współpracę, gotowych do natychmiastowego i profesjonalnego wsparcia w każdym zakresie,
również tam, gdzie z pozoru trudno byłoby znaleźć miejsce dla rozwiązań oferowanych przez
Sika. Sprawdzony, rzetelny partner projektanta.
Piotr Kuczyński, Wiceprezes Zarządu Kuryłowicz & Associates

Sukces Sika tworzy też zespół wykwalifikowanych specjalistów,
których szerokie kompetencje techniczne umożliwiają szybką i kompleksową odpowiedź
na potrzeby naszych klientów. To dzięki naszym pracownikom nie boimy się wyzwań
i angażujemy się w złożone i ambitne projekty. Naszym celem jest budowanie
długotrwałych relacji z naszymi klientami w oparciu o wzajemne zaufanie. Chętnie
dzielimy się posiadaną wiedzą i doświadczeniem z projektantami oraz wykonawcami
zarówno podczas spotkań indywidualnych, jak i na licznych i regularnych seminariach,
szkoleniach, konferencjach oraz pokazach. W odpowiedzi, nasi klienci przekazują nam
swoje doświadczenie z praktycznych zastosowań materiałów Sika oraz wszelkie uwagi
i sugestie, które wykorzystujemy do dalszego ulepszania produktów oraz wprowadzania
efektywniejszych, trwalszych i nowoczesnych rozwiązań.
Nasze doświadczenia pozwalają nam oferować kompleksowe doradztwo techniczne
na każdym etapie realizacji inwestycji od planowania po wykonawstwo. Dobierzemy
efektywne rozwiązania dla każdego zastosowania: ekonomiczne, łatwiejsze w użyciu
oraz niezawodne w eksploatacji.
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Sika Poland to dla mnie firma o długiej
tradycji i światowej renomie, działająca
na szeroką skalę i nie ograniczająca
swej aktywności do doraźnych celów
komercyjnych. Ma przemyślaną strategię
rozwoju i jest mądrze zarządzana. Jej
niewątpliwą wartością są jej pracownicy
i to każdego szczebla – mają wysokie
kwalifikacje techniczne i kierownicze.
Umieją też dobrze współpracować
z innymi – takie są przynajmniej moje
wieloletnie już obserwacje. Życzę firmie
wielu dalszych sukcesów.
Prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski

Sika Poland dla mnie to stały i stabilny
partner, który pomaga nam w codziennych
zmaganiach i wyzwaniach realizacyjnych.
To nowoczesne technologie, które nas nie
zawiodły w zakresie jakości i parametrów.
Ale Sika Poland to dla mnie przede
wszystkim drużyna profesjonalistów,
którzy na wszystkich szczeblach
wspierają i współpracują.
Paweł Nowaczewski,
Prezes Zarządu Niwa Szczecin

WE ARE SIKA POLAND
Wspólnie od ponad 25 lat budujemy Polskę
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Wartości SIKA: SIKA WSPIERA PROJEKTY BIM

PONAD 100-letnie
DOŚWIADCZENIE SIKA TO WIEDZA,
KTÓREJ MOŻESZ ZAUFAĆ.

SIKA WSPIERA PROJEKTY BIM

Rozumiemy rosnące znaczenie BIM jako nowego
środowiska pracy zespołu projektowego i dążymy
do spełnienia wszystkich potrzeb, w tym specjalnych
wymagań BIM w trakcie planowania, projektowania
i budowy. Widząc, ile czasu poświęcają architekci,
projektanci i inżynierowie na rysowanie i sporządzanie
specyfikacji, Sika udostępnia obiekty BIM, ułatwiające
umieszczanie danych dotyczących produktu
w przepływie informacji BIM.

BIM (z ang. Building Information Modeling) to modelowanie informacji
o obiektach budowlanych. Modelowanie BIM, umożliwiając stały i natychmiastowy
dostęp do wszystkich danych i informacji o obiekcie, kosztach i harmonogramach,
całkowicie zmienia podejście do projektowania, realizacji inwestycji i zarządzania
obiektami budowlanymi. Pozwala na zbieranie i analizę danych z każdej fazy życia obiektu.
JAK SIKA WSPIERA PROJEKTY BIM:

W podstawowym i uproszczonym znaczeniu jest
to wspólna praca nad cyfrowym modelem obiektu,
wspierana przez programy komputerowe odtwarzające
fizyczne i funkcjonalne właściwości poszczególnych
jego elementów, a także udostępniające
i analizujące informacje o nim.

Właściciele i Deweloperzy

BIM dodaje nowy wymiar do procesu projektowania,
pozwalając na szybki dostęp do dodatkowe danych
osadzonych w modelu BIM, takich jak np. struktura
systemów, właściwości i zużycie materiałów.

•

•

Projektanci

Korzystanie z modelowania BIM pozwala na uzyskanie większego wpływu na koszty i wydajność procesu, co przekłada się
na możliwość optymalizacji w trakcie całego cyklu życia obiektu, zaczynając od planowania, poprzez projektowanie i realizację
inwestycji do zarządzania, użytkowania i utrzymania obiektu.

Zwiększenie wydajności
Integracja działań, zapewnienie
koordynacji międzybranżowej
oraz szybki przepływ informacji
w modelowaniu BIM poprawiają
wydajność pracy. Dynamiczne funkcje
oprogramowania BIM pozwalają
na szybsze wprowadzanie zmian
w projekcie, a wbudowane dane
udostępniane dla całego zespołu
projektowego ułatwiają komunikację
i oszczędzają czas.
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Przewaga konkurencyjna
Projektowanie BIM coraz częściej jest
wymagane przez klientów, właścicieli
i agencje rządowe. Pozwala na szybkie
sprawdzanie różnych rozwiązań,
zwiększa kreatywność i innowacyjność.
Dzięki oferowaniu najwyższej jakości
usług, możliwe jest utrzymanie
przewagi konkurencyjnej.

Wyższe zyski z inwestycji
Wstępna inwestycja i wdrożenie
w modelowanie BIM przynosi
w efekcie niższe koszty wprowadzania
zmian w projekcie, oszczędność czasu
potrzebnego do zarządzania żądaniami
informacji podczas budowy,
co ostatecznie pozwala na wyższe zyski
końcowe.

Oszczędność czasu i kosztów
Dzięki zwiększonej wydajności
uzyskuje się oszczędność kosztów
pracy i materiałów w projekcie,
począwszy od fazy projektowej aż po
realizację. Ponieważ projektowanie
i wykonawstwo są dynamicznie
powiązane w BIM, czas potrzebny
do wprowadzenia i wykonania zmian
konstrukcyjnych oraz przygotowanie
niezbędnych dokumentów jest znacznie
skrócony.
Płynniejszy przepływ danych
Model BIM zawiera szczegółowe dane
o każdym aspekcie obiektu budowlanego.
Dlatego jest to prawdziwa cyfrowa
reprezentacja budowli, która ułatwia
właścicielowi zarządzanie, eksploatację,
utrzymanie, konserwację, naprawy czy
przebudowę obiektu.

Architekt / Inżynier

Budowa

•

•

Sika jako producent

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA BIM

Efektywna identyfikacja kolizji
Przepływ danych w modelowaniu
BIM pozwala na szybką i efektywną
identyfikację kolizji już na wczesnym
etapie prac projektowych i uniknięcie
ponownej obróbki i uzgodnień,
zwiększających koszty i czas trwania
inwestycji.

•

•
BIM
Modelowanie
informacji
o obiektach
budowlanych

Inżynierowie branżowi

•

Architekci

Opracowanie
cyfrowych modeli
budynku

•

•

Wykonawcy

• Pobierz obiekty BIM

Bezpośrednie wsparcie
i niestandardowe
obiekty BIM

•

Dzięki pracy wszystkich zainteresowanych stron
na jednym modelu, możliwe jest skoordynowane
planowanie i projektowanie, pozwalające na
sprawdzanie i wybór optymalnych rozwiązań,
ograniczenie błędów, lepsze zarządzanie i szybki
przepływ informacji, a także szacowanie kosztów
i terminów. Jako inteligentny proces modelowanie BIM
zapewnia wszystkim zaangażowanym
w proces budowlany wiedzę i narzędzia poprawiające
efektywność planowania, projektowania, realizacji
oraz zarządzania obiektami i infrastrukturą.

Zapewnienie obiektów BIM
w bibliotekach internetowych

•

Biblioteka BIM

Dostawa materiałów i wsparcie
techniczne na placu budowy

PROJEKTOWANIE Z OBIEKTAMI BIM SIKA
Sika oferuje szereg systemów w formie obiektów BIM z wbudowanymi danymi, dotyczącymi produktów i geometrii rozwiązań,
odpowiadających specyfikacjom i spełniających wymagania użytkowników. Obiekty te mogą być zintegrowane z modelem
informacji o budynku BIM, co przyspiesza proces planowania i poprawia jakość danych.
Nasze najpopularniejsze obiekty BIM udostępnione przez Sika w bibliotece BIMobject.com:
́́ Posadzki, m.in. posadzki dekoracyjne, przemysłowe i parkingowe, prefabrykowane kompozytowe posadzkowe płyty dylatacyjne
́́ Pokrycia dachowe, m.in. systemy membran płynnych, pokrycia dachowe mocowane mechanicznie (membrany PCW i FPO), dachy zielone
́́ Hydroizolacje, m.in. system nakładany natryskiem, system taśm uszczelniających, izolacje przeciwwodne zintegrowane
z konstrukcją podziemną
Sika Poland opracowała 5 obiektów BIM z systemami posadzek parkingowych:
́́ 2 rozwiązania posadzki żywicznej na płycie dennej
́́ 2 rozwiązania posadzki żywicznej na stropach poziomów pośrednich
́́ 1 rozwiązanie posadzki żywicznej na stropie poziomu dachowego
Każde rozwiązanie jest dostępne w serwisie A360.autodesk.com jako niezależny obiekt, opracowany zarówno w języku polskim,
jak i angielskim. Obiekty te przygotowane przez Sika Poland w standardzie BIM Revit dostępne są również w naszym Katalogu
Specyfikacji – więcej informacji u naszych przedstawicieli: warszawa.poland@pl.sika.com
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KIEDY SŁYSZĘ: SIKA POLAND... :)

SPYTALIŚMY NASZYCH PRACOWNIKÓW: CZYM JEST DLA NICH SIKA POLAND?
W roku 2016 mija 20 lat mojej pracy dla
naszej firmy – praktycznie jest to moje
całe dorosłe i zawodowe życie. Celowo
użyłem słowa nasza firma, ponieważ
zawsze mocno identyfikowałem się
z Siką, mając na uwadze dobrą markę,
jej tradycję, ducha i kulturę pracy, ale
przede wszystkim ludzi, których dane
mi było spotkać i wspólnie pracować.
Przez te 20 lat bywało różnie – jak to w życiu, ale fakt, że
nadal pracujemy wspólnie jest wystarczającym dowodem na
to, jaka to jest organizacja. Przez te wszystkie lata wiele się
wydarzyło, sporo było wspólnych i osobistych sukcesów, ale
szczerze mówiąc, ważniejsze są dla mnie pokonane
problemy, które stały się prawdziwą szkołą życia
i nadzieją na przyszłość.
Krzysztof Śleszycki, TM Waterproofing

Sika Poland dla mnie to 18 lat mojego życia
zawodowego. W tym okresie zawsze miałem
stabilizację zawodową oraz poczucie
tworzenia czegoś ważnego. Wdrażanie
nowoczesnych technologii Sika w wielu
przypadkach sprawiało, że konkurencyjność
produktów naszych klientów była i jest na
najwyższym światowym poziomie.
Maciej Dombek, TM Industry

Kiedy zaczynałem pracę ważna dla
mnie była panująca atmosfera.
Edward Krajewski,
pracownik magazynowy,
w Sika Poland od 1994 r.

Przygodę z Sika Poland rozpocząłem w 2010 roku. Lata
spędzone w Sika to moja droga w dorosłość – byłem
bezdzietnym kawalerem, a obecnie jestem szczęśliwym mężem
i ojcem dwóch synów (Aleksander i Julian). Nigdy wcześniej nie
pracowałem w firmie, w której tak życzliwie zostałem przyjęty
w struktury. Spędziłem już tu 5 lat, a czuję się, jakbym wczoraj
odbierał dokumenty do zatrudnienia.
Łukasz Dulas, TM Flooring
Sika to Olbrzymia Przestrzeń – przejazd po obiektach,
które powstały w ostatnich latach z zastosowaniem
materiałów Sika, daje olbrzymią satysfakcję.
Piotr Ziętek, TM Refurbishment
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Sika Poland dla mnie to
solidność, na którą składają się
ludzie, ich wiedza i doświadczenie,
materiały, technologie, organizacja
Firmy i jej zarządzanie.
Mirosław Tołkacz,
TM Concrete

Kiedy słyszę Sika Poland, to odczuwam, że to przede wszystkim ludzie –
uśmiechnięci, otwarci, szczerzy, uczciwi, zawsze gotowi pomóc, dać dobrą
radę. Dzięki Sika Poland odkryłem cały nowy świat, możliwości kształcenia,
zdobycie nowej wiedzy i otwarcie nowych horyzontów. Firma ta jest
nieodłączną częścią mojego życia. Obecnie pracuję w Sika Ukraina w Kijowie,
jednak miejsce mojej pracy, mój gabinet, nazywa się WARSZAWA na cześć
kraju i ludzi, z którymi to wszystko się zaczęło.
Aleksander Panczenko, dawniej Sika Poland,
pierwszy pracownik Sika Ukraina

Kiedy zaczynałam pracę, byłam pod wrażeniem dużego szacunku i zrozumienia
dla pracownika, często słyszałam, że to ludzie są najważniejsi
w firmie. Lubię to, co robię; szanuję i cenię ludzi poznanych dzięki pracy
(współpracowników, dostawców, klientów). Cenię swobodę działania w ramach
jasno określonych reguł i zakresu odpowiedzialności oraz dobrą atmosferę
w pracy. Czasami irytuje mnie jedynie nadmiar albo kumulacja obowiązków.
Jola Łopato, Kierownik Logistyki, w Sika Poland od 1995 r.

Kiedy słyszę Sika Poland, myślę o minionych
18 latach pracy i nadchodzących kolejnych. Moje
doświadczenie z Sika Poland to praca w grupie
ludzi zaangażowanych w to, co robią.
Sika Poland dla mnie to większa część mojego
życia zawodowego i miejsce, gdzie dano mi szansę
zrealizować moje pomysły.
Maciej Karpała, TM Railfixing

Moje doświadczenia z Sika Poland to wiele prób i prac na rzecz szeregu firm.
Każda aplikacja to spotkanie z ludźmi w różnych rejonach naszego kraju
o różnej kulturze pracy. Z reguły wykonywanie swoich obowiązków kończyło
się pozytywnie. Zawdzięczam to w dużej mierze jakości naszych produktów.
Sika Poland to dla mnie połowa życia zawodowego, to dziesiątki tysięcy
przejechanych kilometrów, to unikalna możliwość zdobywania doświadczenia
zawodowego, to źródło nieprzewidywalnych zdarzeń na budowach, to także,
a właściwie przede wszystkim, wielka satysfakcja ze współpracy
z grupą niezwykle zdolnych i inteligentnych kolegów.
Jerzy Kadłuczka, Instruktor ds. aplikacji

Kiedy słyszę Sika Poland, myślę:
jedynie słuszne technologie.
Sika Poland dla mnie to
ciągły rozwój i nabieranie
nowych doświadczeń.
Paweł Strzelecki,
TM Waterproofing

Kiedy słyszę Sika Poland, wspominam otwarcie
mojej firmy – pierwsze rozwiązania realizowane
były z zastosowaniem domieszek Sika. Sika to
profesjonalne doradztwo – w trudnych
sprawach technologicznych była jedyną
firmą, od której otrzymywałem rozwiązania
na wysokim poziomie. Obecnie Sika Poland to dla
mnie firma, w której pracuję nieprzerwanie od 12 lat
i chcę uczestniczyć w jej rozwoju do emerytury.
Włodzimierz Pokładowski, TM Concrete

Sika to dla mnie synonim
profesjonalnej chemii
budowlanej, kompleksowego
podejścia do zagadnień
inwestycyjnych i wyznacznik tego,
jak powinno być budownictwo
traktowane na każdym jego etapie.
Z poprzedniej firmy zdecydowałem
się odejść tylko z tego powodu, że
zgłosiła się po mnie Sika. Do dzisiaj nie mam wątpliwości,
że podjąłem dobrą decyzję.
Paweł Marczyński, TM Flooring

Kiedy słyszę Sika Poland, myślę o ponad 100-letniej
historii koncernu, którego produkty gwarantują
bezproblemową eksploatację obiektów budowlanych.
Moje doświadczenie z firmą to 8 lat zdobywania solidnej
wiedzy w zakresie chemii budowlanej. Codzienna praca
daje mi poczucie rzetelności i solidności reprezentowanej
przeze mnie marki. Sika Poland dla mnie to firma,
która jest liderem jakości proponowanych
produktów dzięki współpracy ze świetnymi
specjalistami. Bez ludzi, którzy tworzą zgrany zespół,
nie osiągnęlibyśmy tak wiele.
Tomasz Wesołowski, TM Railfixing

Z systemami antykorozyjnymi Sika zetknąłem się kilkanaście lat temu, pracując
w innych strukturach i zajmując się powłokowymi materiałami ogniochronnymi.
Do renowacji była powłoka ogniochronna konstrukcji stalowej w bardzo złym
stanie. Liczne przekorodowania szczególnie na granicy stal – strop żelbetowy.
Ze względu na uwarunkowania w obiekcie, konstrukcję można było czyścić
tylko ręcznie. Żaden z dostawców systemów antykorozyjnych nie podjął się
opracowania technologii. Pozostała tylko Sika. Zenek Kowalczuk opracował
technologię. Roboty wykonano w 1998 roku. Do dziś jest wszystko
w porządku.
Piotr Skrzypczak, TM Protective Coatings

Kiedy pierwszy raz w 1986 roku przyszło
mi stosować materiały firmy Sika
zrozumiałem, że jestem budowlanym
dinozaurem. Późniejsze 20 lat pracy
w tej firmie dało zadowolenie nie
tylko z powodu satysfakcjonujących
warunków zatrudnienia, ale również
dlatego, że byłem cząstką wielkiej
międzynarodowej korporacji
wdrażającej postęp
i nowoczesność w budownictwie.
Przemysław aka Adam Tomawski,
TM Roofing

Sika daje mi poczucie
bezpieczeństwa,
lubię to, co robię.
Dobrze pracuje mi się
w obecnym zespole.
Dariusz Paćko,
kierownik magazynu,
w Sika Poland
od 1994 r.

Moje doświadczenie z Sika Poland sięga roku 2003.
Zarówno w stosunkach pracodawca – pracownik, pomiędzy
działami czy pracownikami firmy, a także firmą a jej
partnerami handlowymi wzajemne zaufanie jest
wartością nadrzędną. Pewnie dlatego znakomita
większość naszych największych klientów pracuje z nami
od wielu, wielu lat. Udowodniliśmy, że potrafimy być
partnerem na dobre i na złe. Tak też jesteśmy postrzegani
na rynku budowlanym.
Robert Czołgosz, TM Concrete

As one of the "Founding Fathers" of Sika Poland, I often think back to the
"pioneering days" in 1991. In spite of the many prevailing shortcomings in public life
in those days, I spent a lot of time in Poland because I liked the commitment
and enthusiasm not only of my Polish colleagues but also of our clients.
I admired the entrepreneurial spirit and engagement to create
a prosperous democratic economy in Poland. It represented for me a refreshing
experience in contrast to the tendencies of parts of the population in Western
Europe that I sometimes found to be too complacent. It was always a pleasure
to work together with Polish clients, motivated colleagues and competent members
of the academic technical society.
Bernd Reiner, jeden z założycieli Sika Poland, wieloletni Członek Zarządu Sika
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TECHNOLOGIE BETONU
Sika oferuje liczne domieszki i dodatki do betonów, cementów
i zapraw. Produkty te poprawiają specyficzne właściwości
świeżych mieszanek lub stwardniałego wyrobu, takie jak
m. in. urabialność, szczelność, trwałość, wytrzymałość wczesną
i/lub końcową, itd.
Popyt na domieszki i dodatki stale rośnie, wynika to z podwyższenia wymagań dotyczących
jakości i trwałości betonów i zapraw, stosowanych zarówno w budownictwie ogólnym, jak
i w budownictwie infrastrukturalnym. Ponadto, rosnące wykorzystanie alternatywnych
materiałów w cementach, zaprawach, a tym samym również w betonie, zwiększa
zapotrzebowanie na domieszki.
INNOWACJE
Wydłużona urabialność czy kontrolowana przez kilka godzin konsystencja są szczególnie
ważne przy wydłużonych czasach transportu mieszanki do miejsca wbudowania, jak ma to
miejsce w zatłoczonych miastach czy też przy dostawach na odległe budowy. Natomiast
po ułożeniu mieszanki betonowej, istotne jest szybkie utwardzanie, aby sprostać napiętym
harmonogramom budowy. Grupa produktów Sika® ViscoCrete® oraz Sika® ViscoFlow® to
domieszki znacząco wydłużające urabialność świeżej mieszanki betonowej jednocześnie
zapewniające szybki rozwój wytrzymałości. Czas urabialności może być modyfikowany
i dostosowany do odległości od miejsca wbudowania. Ponadto zachowana jest wymagana
konsystencja mieszanki, zarówno w wysokich jak i w niskich temperaturach.
Nowoczesnym, kompleksowym rozwiązaniem, poprawiającym trwałość konstrukcji
podziemnych jest Sika® White Box Concept czyli tzw. „biała wanna”, rozwiązanie składające
się z mieszanki betonowej Sika® Watertight Concrete, zawierającej specjalne domieszki
Sika®, pozwalające na uzyskanie betonu o wysokiej szczelności oraz starannie dobranych taśm
do uszczelniania przerw roboczych i dylatacji. Oprócz szczelnego betonu i materiałów uszczelniających
skuteczność rozwiązania uzależniona jest także od właściwego zaprojektowania i wykonania
konstrukcji.
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ROZWIĄZANIA SIKA
Sika® ViscoCrete®
Sikament®
Sika® Plastiment®
Sikaplast®
Sika® Sigunit®
SikaGrind®
Sika ViscoFlow®
SikaPaver®
SikaRapid®
Makrowłókna konstrukcyjne
Mikrowłókna do zbrojenia
przeciskurczowego
PODSTAWOWE
ZASTOSOWANIA
Beton towarowy
Projekty infrastrukturalne
Produkcja elementów
prefabrykowanych
Suche zaprawy
Przemysł cementowy
Produkcja płyt gipsowych
Betony o specjalnych
wymaganiach

10 lat

produkcji domieszek
Sika w Polsce

HYDROIZOLACJE

ROZWIĄZANIA SIKA

Sika oferuje pełny zakres sprawdzonych i ekonomicznie
opłacalnych technologii umożliwiających kompleksowe
wykonanie izolacji przeciwwodnych oraz ochronę obiektów przed
wilgocią, nawet w przypadku bardzo rygorystycznych wymagań
w zakresie trwałości, szczelności czy łatwości i szybkości
wykonania prac izolacyjnych: membrany arkuszowe, membrany
płynne, domieszki do betonów i zapraw, wodoszczelne betony
i zaprawy, materiały uszczelniające, iniekcje i powłoki ochronne.
Rozwiązania Sika stosowane są do uszczelniania wszystkich konstrukcji podziemnych, tuneli,
konstrukcji inżynierskich i hydrotechnicznych, jak również basenów, zbiorników w tym także
na wodę pitną oraz obiektów oczyszczalni ścieków.
INNOWACJE
Jednym z ostatnio wprowadzonych rozwiązań jest innowacyjna izolacja dla konstrukcji
podziemnych SikaProof® A i P. System składa się z przylegającej całopowierzchniowo
i w sposób trwały, warstwowej membrany na bazie poliolefiny - TPO oraz samoprzylepnych
taśm do połączeń i obróbek a także w zależności od potrzeb dodatkowych materiałów
uszczelniających. SikaProof® A układany jest bezpośrednio przed montażem zbrojenia
i betonowaniem elementu konstrukcji. Mieszanka betonowa układana jest bezpośrednio na
membranę, przesyca włókninę będącą wierzchnią jej warstwą, a następnie przylega do ścieżek
klejowych, ułożonych pod włókniną w formie siatki w specjalnych wytłoczeniach membrany.
Po związaniu betonu powstaje trwałe, mechaniczne połączenie izolacji z konstrukcją, a siatka
uszczelniająca tworząc niewielkie sekcje wodoszczelne, co zapobiega jakiejkolwiek migracji
wody pomiędzy membraną a betonem jaka mogła by nastąpić w przypadku uszkodzenia
membrany. System SikaProof® A jest wyjątkowo prosty, szybki i bezpieczny w instalacji
a uzyskujemy w ten sposób trwałą i ekonomicznie optymalną izolację przeciwwodną.
Uzupełnieniem systemu jest samoprzylepna membrana SikaProof® P, stosowana na już
zabetonowane elementy konstrukcji podziemnej.

Sikaplan®
SikaProof®
Sikalastic®
Sikadur-Combiflex®
Taśmy uszczelniające Sika
Waterbar®
Sika® Injection
SikaTop®
Sika®-1
SikaFuko®
SikaSwell®
SikaMur®
PODSTAWOWE
ZASTOSOWANIA
Konstrukcje podziemne
Tunele
Mosty
Zbiorniki wodne
Oczyszczalnie ścieków
Baseny
Kopalnie
Zapory i budowle
hydrotechniczne
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POKRYCIA DACHOWE
Sika oferuje pełen zakres jedno- i wielowarstwowych pokryć
dachowych obejmujących zarówno membrany w rolkach, jak
i membrany płynne. Popyt w tym segmencie jest napędzany
potrzebą energooszczędnych rozwiązań przyjaznych dla
środowiska, takich jak systemy zielonych dachów, dachy zimne
czy dachy solarne, które jednocześnie przyczyniają się
do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.
Na rynkach rozwiniętych dominują projekty napraw, modernizacji i renowacji istniejących pokryć
dachowych, natomiast na rynkach rozwijających się jest duże zapotrzebowanie na wysokiej
jakości rozwiązania dachowe.
INNOWACJE
Sika wprowadziła na rynek systemy membran płynnych. Sikalastic® 641 to materiał
o niskiej emisji zapachu i znacznie obniżonej zawartości rozpuszczalników i lotnych związków
organicznych. Jest on oparty na opatentowanej technologii utwardzania i-Cure® i został
opracowany specjalnie do stosowania w obiektach wrażliwych, takich jak szpitale, zakłady
produkujące żywność i szkoły.
Sika opracowała również narzędzie online, które pomaga klientom wybrać odpowiednie
produkty do swoich projektów. Korzystając z pomocy narzędzia oprócz wyboru optymalnego
w danym przypadku rozwiązania możliwe będzie również przeprowadzenie analizy kosztów
cyklu życia, które mogą być wykorzystane do porównania z innymi produktami.
Nowością jest wprowadzenie na rynek wyposażenia umożliwiającego umieszczenie
na pokryciu dachowym znaków firmowych w dowolnych rozmiarach i kolorach.
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ROZWIĄZANIA SIKA
Sarnafil® FPO
Sarnafil® PVC
Sarnafil®
Sikaplan®
Sikalastic®
SikaFill®
Sarnacol®
Sarnatherm®
Sarnamatic®
Sikatherm®

PODSTAWOWE
ZASTOSOWANIA
Dachy eksponowane
(mocowane mechanicznie
lub klejone)
Membrany płynne
(nakładane ręcznie
lub metodą natrysku)
Dachy balastowane
Dachy użytkowe
Dachy zielone
Dachy zimne z membranami
lub powłokami o wysokiej
refleksyjności
Dachy solarne
Dachy (projekty) specjalne
(kolor, kształt, dekoracje)

SYSTEMY POSADZKOWE

ROZWIĄZANIA SIKA

Rozwiązania posadzkowe Sika oparte na żywicy syntetycznej
i systemach cementowych przeznaczone są do stosowania
w obiektach przemysłowych i handlowych, na przykład w zakładach
farmaceutycznych, spożywczych, budynkach użyteczności
publicznej, takich jak placówki oświatowe i opieki zdrowotnej,
budynkach mieszkalnych czy jako nawierzchnie parkingów.
Każdy segment rynku stawia materiałom posadzkowym własne, specyficzne wymagania
w zakresie właściwości mechanicznych, przepisów bezpieczeństwa (na przykład odporność na
poślizg), właściwości antyelektrostatycznych czy też odporności chemicznej lub ogniowej. Rozwój
rynku posadzek dyktowany jest zarówno rosnącym znaczeniem zapewnienia bezpieczeństwa
i ograniczenia wpływu na środowisko, jak i niestandardowymi wymaganiami technicznymi.
Duża liczba projektów obejmujących wymianę posadzek lub nawierzchni zwiększyła znaczenie
efektywności rozwiązań w zakresie modernizacji istniejących systemów posadzkowych.
INNOWACJE
Nawierzchniowe systemy parkingowe z materiałów Sikalastic®-8800 i Sikafloor®-RB 58 System są
nowatorskimi rozwiązaniami znacznie skracającymi czas układania nawierzchni parkingowych. Dzięki
zastosowaniu nowego procesu natrysku materiału Sikalastic®-8800, w jednym cyklu roboczym
możliwe jest układanie zarówno warstwy izolacji przeciwwodnej jak i warstwy ścieralnej nawierzchni.
Dwa etapy pracy są połączone w jeden. Oznacza to, że aplikacja posadzki na 1000 m2 parkingu
może być zakończona w ciągu jednego dnia, a w konsekwencji wyłączenie obiektu z użytkowania
jest ograniczone do minimum. Takie same możliwości daje Sikafloor®-RB 58 System bazujący na
szybkosprawnych żywicach PMMA, utwardzających się nawet w temperaturach bliskich zeru. Nowe
żywice spełniają rygorystyczne wymagania normy PN-EN 1062-7, system spełnia wymagania Klasy
B 4.2 w temperaturze - 20°C (dawne OS-10).
Oferta posadzek przemysłowych Sikafloor® PurCem® wzbogaciła się o system Sikafloor® PurCem®
Gloss oparty na technologii hybrydy cementowo-poliuretanowej pozwalający na wykonanie
cienkowarstwowej (1,5-5,0 mm), barwnej, paroprzepuszczalnej posadzki o błyszczącej powierzchni
spełniającej wysokie wymagania w trudnych warunkach eksploatacji.

Sikafloor®
Sikafloor® PurCem®
Sikalastic®8800
Sika®-ComfortFloor
Sikafloor®-Balcony Premium
Sikafloor® Level
Sika® Decofloor

PODSTAWOWE
ZASTOSOWANIA
Nawierzchnie parkingów
Posadzki w obiektach
produkcyjnych,
technologicznych,
logistycznych,
magazynowych
Posadzki
w pomieszczeniach czystych
(„clean room”)
Posadzki
antyelektrostatyczne
Posadzki w obiektach
handlowych, użyteczności
publicznej, mieszkalnych
Posadzki na balkony i tarasy
Posadzki dekoracyjne
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KLEJE I MATERIAŁY
USZCZELNIAJĄCE
Sika w swojej ofercie posiada najwyższej klasy elastyczne
rozwiązania uszczelniające i klejące. Wśród nich znajdują się
zarówno produkty o specjalistycznym profilu, takie jak materiały
uszczelniające do elewacji, posadzek i spoin roboczych, jak również
artykuły do uniwersalnych, wielofunkcyjnych zastosowań, np. przy
wykańczaniu wnętrz, układaniu parkietów czy miękkich wykładzin
podłogowych.
Obecnie rynek klejów i materiałów uszczelniających w znaczącej części kształtowany jest przez
nowoczesne trendy – poszukiwanie energooszczędnych technologii, zwiększające się ilości projektów
realizowanych w specyficznych warunkach, coraz częstsze potrzeby indywidualnych rozwiązań dla
konkretnych projektów oraz rosnące znaczenie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
INNOWACJE
Sika wprowadziła na rynek nową rodzinę wysokiej klasy materiałów SikaHyflex® do uszczelniania elewacji,
spełniających najwyższe wymagania techniczne i umożliwiających wznoszenie trwałych
i energooszczędnych budynków doskonale wpisujących się w ideę zrównoważonego budownictwa.
Ze względu na rosnące znaczenie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, firma Sika jako lider rynku
poliuretanowych materiałów uszczelniających i klejów, opracowała nową technologię utwardzania i-Cure®,
która łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych technologii z nowymi właściwościami, takimi jak bardzo
niska emisja czy brak rozpuszczalników. Łatwa i bezpieczna aplikacja, wysoka przyczepność początkowa
i szeroki zakres zastosowań to główne zalety nowych klejów Sika do elastycznego i uniwersalnego klejenia,
które mogą zastąpić konwencjonalne metody mocowania, takie jak gwoździe i śruby.
Sika oferuje również nowoczesne i niezawodne rozwiązania zarówno do produkcji okien jak i do ich montażu.
Materiały uszczelniające Sika, membrany i taśmy rozprężne uszczelniają ramy okienne dzięki czemu można
osiągnąć szczelność powietrzną elewacji budynku, chronią izolację przed wnikaniem wody i zawilgoceniem
i pozwalają na realizację idei energooszczędnych budynków.
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ROZWIĄZANIA SIKA
Sikaflex®
SikaBond®
SikaHyflex®
Sikasil®
Sika MaxTack®
Sikacryl®
Sika Boom®
Sika® MultiSeal
SikaMembran®
Sika® ExpansionTape
Sika® WindowTape One
PODSTAWOWE
ZASTOSOWANIA
Elewacje budynków
Inżynieria lądowa
Posadzki
Wykończenie wnętrz
Kleje uniwersalne

NAPRAWY I WZMOCNIENIA
KONSTRUKCJI
Segment ten obejmuje naprawę i ochronę betonu: zaprawy
naprawcze, impregnaty i powłoki ochronne, systemy wzmacniające
konstrukcje, materiały iniekcyjne, materiały do wykonywania
zakotwień, materiały wyrównawcze, kleje do płytek i fugi
do spoinowania.
Sika dostarcza technologie, które zakresem stosowania obejmują cały cykl życia obiektów
(budynków handlowych, mieszkalnych, obiektów infrastruktury). Zwłaszcza na rynkach rozwiniętych,
wiele konstrukcji wymaga napraw, modernizacji czy renowacji. Dotyczy to przede wszystkim starych
projektów infrastrukturalnych w sektorach transportu, gospodarki wodnej i zaopatrzenia w energię.
Dużą rolę we wzroście zapotrzebowania na materiały do renowacji odgrywa również postępująca
urbanizacja i konieczność odnowienia wielu obiektów mieszkaniowych.
INNOWACJE
́́ Wprowadziliśmy na rynek nową zaprawę natryskową do nakładania metodą suchą
SikaCem® Gunit-02 NFG zawierającą siarczanoodporny cement i inhibitory korozji.
́́ Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, stale rozwijamy też ekspansywne
podlewki mineralne SikaGrout®. Nowością jest podlewka SikaGrout® 4R charakteryzująca
się szybkim przyrostem wytrzymałości i wysokimi wytrzymałościami końcowymi.
́́ Nowością w naszej ofercie jest też łatwa w stosowaniu, jednoskładnikowa zaprawa
cementowa do osadzania krawężników i innych elementów galanterii betonowej
SikaRep®-4 K.
́́ Nasza oferta klejów została rozszerzona o nowy niskoemisyjny klej SikaCeram®-290
StarLight bazujący na surowcach pozyskanych w zrównoważony sposób.
SikaCeram®-290 StarLight to lekki klej do płytek, o możliwości pokrywania 80% więcej
powierzchni w porównaniu do tradycyjnego kleju do płytek.
́́ Uzupełnieniem oferty klejów są materiały do spoinowania płytek:
mineralne SikaCeram® CleanGrout i epoksydowe SikaCeram® EpoxyGrout.

ROZWIĄZANIA SIKA
Sikadur®
SikaGrout®
Sikagard®
Sika MonoTop®
Sika Top®
Sikalastic®
SikaCeram®
Sika AnchorFix®
SikaRep®
Sika® CarboDur®
Sika® FerroGard®
PODSTAWOWE
ZASTOSOWANIA
Naprawa betonu
Ochrona betonu
Impregnacja
Klejenie konstrukcyjne
Wzmocnienia konstrukcji
Podlewki
Zakotwienia
Klejenie i fugowanie płytek
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POWŁOKI OCHRONNE
Oferta Sika obejmuje ekonomiczne, trwałe i niezawodne
powłoki do ochrony konstrukcji stalowych, drewnianych
i betonowych. Charakteryzują się one wysokim stopniem
zabezpieczenia przed oddziaływaniem m.in. ognia, korozji,
skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, obciążeń
chemicznych, a także odpornością na mechaniczne ścieranie.
Od wielu lat powłoki Sika są z powodzeniem stosowane na różnego rodzaju obiektach
przemysłowych, infrastrukturalnych, elektrowniach, farmach wiatrowych, instalacjach
petrochemicznych.
INNOWACJE
Nowoczesny, jednopowłokowy system Sika® Unitherm® Platinum to unikalne połączenie
właściwości ogniochronnych z wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz
gwarancja wykończenia najwyższej jakości. System Sika® Unitherm® Platinum jest
doskonałą alternatywą dla tradycyjnych, trójpowłokowych systemów ogniochronnych.
Ze względu na swoje właściwości pozwala na realizację obiektów o bardzo rygorystycznych
wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpożarowej i estetyki. Wpisuje się też w wymagania
zrównoważonego rozwoju gdyż nie wydziela szkodliwych substancji w warunkach normalnej
eksploatacji, a w przypadku pożaru efektywnie hamuje wydzielanie niebezpiecznych
składników z palącego się materiału.
Oferujemy też system powłok i zapraw na bazie żywic winyloestrowych: SikaCor® VEC, VEL
i VEQ do ochrony konstrukcji przed agresywnym środowiskiem chemicznym np. w zakładach
produkcyjnych, gdzie wytrawiana jest stal, wykonywany proces galwanizacji czy też
produkowany i przetwarzany jest kwas azotowy. Powłoki przewodzą też ładunki elektryczne,
co pozwala na ich stosowanie w strefach zagrożonych wybuchem i tam, gdzie dodatkowo
wymagana jest ochrona czułych urządzeń elektronicznych.
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ROZWIĄZANIA SIKA
Sikalastic®
Sika® Permacor®
Sika® Unitherm®
Sikagard®
SikaCor®
Sika® Poxicolor
Sika® Poxitar
Sika Antygraffiti

PODSTAWOWE
ZASTOSOWANIA
Powłoki antykorozyjne
Powłoki ogniochronne
Okładziny zbiorników
Stacje uzdatniania wody
Oczyszczalnie ścieków
Obiekty zabytkowe

SPRĘŻYSTE MOCOWANIE SZYN /
PODLEWKI I ZAKOTWIENIA
Nasze rozwiązania zostały opracowane w oparciu o ponad
30-letnie, globalne doświadczenie w realizacji projektów
torowych. W celu tłumienia wibracji i hałasu wtórnego
generowanego przez pojazdy szynowe stosujemy odpowiednio
dobrane elementy sprężyste w konstrukcji nawierzchni torowej
(tramwaje, metro, kolej). Zastosowanie naszych rozwiązań
dla Torowisk Zielonych wpisuje się w obecnie panujący trend
łączenia funkcjonalnej estetyki z ekologią.
W naszej ofercie znajdują się również materiały wibroizolacyjne produkowane przez firmę
Getzner Werkstoffe: maty podtłuczniowe (SBM) i podpłytowe (STM) oraz sprężyste
podpory podkładów tzw. „zelówki podkładów”. Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku,
wprowadziliśmy do naszej oferty kompletne rozwiązania prefabrykowanych płyt torowych
i międzytorowych produkcji Pekabex.
INNOWACJE
Wprowadziliśmy na rynek nowe rozwiązania konstrukcyjne dla materiałów z serii Icosit® KC
– są to systemy mocowania ciągłego w specjalnych płytach prefabrykowanych dla torowisk
zielonych. Rozwiązanie to jest połączeniem estetyki i trwałości w torowiskach tramwajowych.
Różne twardości poszczególnych materiałów z grupy Icosit® KC 340 w połączeniu z kilkoma
typami konstrukcji prefabrykowanych nawierzchni torowych produkcji Pekabex oraz właściwie
dobranymi matami wibroizolacyjnymi Getzner umożliwiają dostosowanie rozwiązań do
indywidualnych wymagań, otaczającego środowiska i rodzaju taboru. Perspektywicznie
rozwija się także rynek aplikacji maszynowej materiałów Icosit® KC 340.

ROZWIĄZANIA SIKA
Icosit® KC
Sikadur®

PODSTAWOWE
ZASTOSOWANIA
Torowiska kolejowe
Torowiska tramwajowe
Torowiska podsuwnicowe
Podlewki pod łożyska
Podlewki pod maszyny
Zakotwienia
Elastyczne łączenie
elementów konstrukcji,
torowisk i nawierzchni
drogowych

Sika oferuje również szeroki wybór materiałów do wykonywania zakotwień, łączenia
elementów prefabrykowanych, podlewek pod podstawy maszyn i innych elementów, których
właściwości zapewniają idealne wypełnienie nawet niewielkich szczelin.
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PRZEMYSŁ
Materiały dla przemysłu oferowane przez firmę Sika znajdują
zastosowanie w produkcji samochodów osobowych, autobusów,
pojazdów szynowych i specjalnych (klejenie konstrukcyjne,
bezpodkładkowe wklejanie szyb, systemy akustyczne, systemy
wzmacniające), naprawach powypadkowych (wymiana szyb,
naprawa karoserii), odnawialnych źródłach energii (słonecznej
i wiatrowej), systemach elewacyjnych (szklenie konstrukcyjne),
uszczelnianiu szyb zespolonych, produkcji okien, drzwi, sprzętu
AGD oraz w produkcji jednostek pływających.
Nasze technologie tworzymy i rozwijamy w ścisłej współpracy z przedstawicielami wielu branż
przemysłu. Oznacza to nie tylko opracowywanie najlepszych rozwiązań technologicznych
w swojej klasie celem spełnienia najnowszych wymagań technicznych i handlowych, ale także
zapewnienie odpowiedniego wykonania projektu, prototypu, atestów oraz zaprojektowanie
wszystkich etapów produkcji.
INNOWACJE
Przykładami wprowadzonych z sukcesem produktów, odpowiadających na najnowsze
potrzeby rynku są :
́́ SikaPower® – klej najnowszej generacji o wysokiej wytrzymałości, pozwalający
na optymalizację wagi karoserii
́́ Sika®PowerCure – jeden z najszybszych na rynku systemów stosowany
np. do wymiany szyb samochodowych
́́ Sikaflex®- 268 – klej do wklejania szyb w pojazdach szynowych. Pozwala na klejenie
i uszczelnianie za pomocą jednego produktu i oferuje podwyższoną odporność
na agresywne środki chemiczne stosowane do mycia taboru szynowego
́́ Sikasil® IG-25 HM Plus – materiał uszczelniający do szyb zespolonych zapewniający
minimalną ucieczkę gazów szlachetnych z przestrzeni międzyszybowych
́́ Sikasil®- SG550 – klej o ponadstandardowych parametrach wytrzymałościowych
́́ SikaGard®- 6682 – masa konserwująco-wygłuszająca do podwozi o wyjątkowych
parametrach użytkowych
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ROZWIĄZANIA SIKA
Sikaflex®
SikaTack®
SikaPower®
SikaForce®
SikaMelt®
Sikasil®
SikaBlock®
SikaFast®

PODSTAWOWE
ZASTOSOWANIA
Przemysł motoryzacyjny
OEM i OES
Naprawy powypadkowe
Pojazdy użytkowe
Elewacje i przeszklenia
Urządzenia i elementy
przemysłowe
Płyty warstwowe
Energetyka odnawialna
Oprzyrządowanie
i kompozyty
Przemysł morski

KLIENCI INDYWIDUALNI

ROZWIĄZANIA SIKA

Sika od kliku lat wychodzi naprzeciw potrzebom klientów
indywidualnych, którzy chcą korzystać ze sprawdzonych
i niezwodnych materiałów. Posiadamy szeroki wybór produktów
przeznaczonych do kompleksowych zastosowań zgodnie
z naszą zasadą od fundamentów po dach.
Oferujemy doskonałej jakości materiały do napraw, zabezpieczenia przed wodą, wykonania
barwnych i niepowtarzalnych posadzek, materiały uszczelniające, kleje, impregnaty ochronne
do betonu i innych podłoży a także domieszki do betonu.
Nasze produkty są dostępne w całej Polsce poprzez sieć naszych dystrybutorów. Interaktywny
dom Sika na naszej stronie internetowej pozwala na szybki dobór materiałów odpowiednio do
indywidualnych potrzeb.
INNOWACJE
Dzięki kompleksowej prezentacji na naszej stronie internetowej, pod hasłem „Zapanuj
nad wodą z hydroizolacjami Sika” w przejrzysty sposób pokazujemy możliwości rozwiązań
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych fundamentów, balkonów i tarasów, dachów,
elewacji, basenów a także kuchni i łazienek. Naszą ofertę hydroizolacji uzupełniają materiały
uszczelniające w przyjaznej środowisku technologii i-Cure®.
Kolejną nowością przygotowaną specjalnie dla klientów indywidualnych jest gotowy zestaw
materiałów przeznaczonych do wykonania posadzek żywicznych na balkonie i w garażu.
Trzy proste kroki: przygotowanie podłoża, malowanie i dekorowanie, pozwalają na uzyskanie
odpornej na ścieranie posadzki, która może służyć przez wiele lat.
Sika oferuje nowoczesne i niezawodne rozwiązania również do produkcji i montażu okien.
Systemy klejenia Sika umożliwiają uzyskanie przenoszącego siły połączenia pomiędzy szybami
i ramami skrzydeł okiennych, pozwalają na przyspieszenie procesu produkcyjnego okien a także
poprawiają właściwości izolacyjne ram okiennych. Nasze materiały do montażu okien: membrany,
taśmy dylatacyjne, pianki i materiały uszczelniające, zapewniają szczelne połączenie okien
z sąsiadującymi elementami konstrukcji, tym samym uzupełniając strukturę budynku
i pozwalając na spełnienie wymogów zrównoważonego budownictwa.

Sanisil®
Sika®
Sika AnchorFix®
Sika® BituSeal
Sika® BlackSeal®
Sika® Boom
Sika® Ceram
Sika® Igasol®
Sika® Igolflex®
Sika® MiniPack
Sika® MultiKit
Sika® MultiSeal®
Sika® Primer
Sika® Repair
SikaBond®
Sikacryl®
Sikadur®
Sikaflex®
Sikafloor®
Sikagard®
Sikalastic®
Sikament®
SikaMur®
SikaQiuck®
SikaRep®
SikaSwell®
SikaTop®
PODSTAWOWE
ZASTOSOWANIA
Hydroizolacje
Chemia parkieciarska
Posadzki
Klejenie
Naprawy
Domieszki
Kotwienie
Uszczelnianie
Ochrona i czyszczenie
Zaprawy

WE ARE SIKA POLAND
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2 W 1: ELASTYCZNA IZOLACJA I KLEJ DO PŁYTEK W JEDNYM
SikaBond®-136 Taras & Balkon
WŁAŚCIWOŚCI
́́ nie wymaga gruntowania
Kompleksowe rozwiązania do
́́ redukcja hałasu i odgłosu kroków
wykonania warstwy wodoszczelnej
́́ szybkowiążąca
i układania płytek ceramicznych na
́́ dobra przyczepność do starych płytek
betonie, na istniejących płytkach
i wielu innych podłoży
i podłożach drewnianych nie tylko
́́ trwała odporność na działanie wody,
na balkonach, tarasach, ale również
mrozu i wysokiej temperatury
w kuchni, łazienkach i innych
(ogrzewanie podłogowe)
pomieszczeniach mokrych.

WYKOŃCZENIE WNĘTRZ
Wykończenie wnętrz to etap budowy, który wymaga szczególnie dużego zaangażowania.
Przedstawiamy szereg technologii Sika, dzięki którym można osiągnąć wymarzony efekt
końcowy i wysoki komfort użytkowania.

KOMPLEKSOWY SYSTEM KLEJENIA PŁYTEK
System SikaCeram®
WŁAŚCIWOŚCI
́́ do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych,
W celu uzyskania trwałego
gresowych, marmurowych, z kamienia
i efektownego wykończenia oferujemy
naturalnego, szklanych mozaik
kompleksowy system do układania
́́ możliwość stosowania na podłogach
płytek – SikaCeram®. Składa się on
ogrzewanych
nie tylko z wysokiej jakości produktów
́
́
aplikacje o wysokich wymaganiach,
do klejenia płytek i spoinowania fug,
np. baseny, elewacje
ale również z materiałów niezbędnych
́
́
nadaje się do klejenia płytek na starych
do odpowiedniego przygotowania
płytkach
podłoża oraz wykonania szczelnej
́́ właściwości grzybobójcze, hamujące rozwój
izolacji przeciwwodnej.
bakterii i pleśni

PIĘKNE I WYTRZYMAŁE PARKIETY
System Marynistyczny Sika®
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KOMFORTOWE POSADZKI DEKORACYJNE
System Sika® ComfortFloor®
Zapewniamy szeroki wachlarz dekoracyjnych i komfortowych
posadzek. Systemy posadzkowe Sika® ComfortFloor® są
idealnym rozwiązaniem nie tylko w domu, ale także w każdym
pomieszczeniu, w którym konieczne jest uzyskanie miękkiej
powierzchni podłogi, np. w przedszkolach, szkołach, ośrodkach
rekreacji i wypoczynku czy pomieszczeniach biurowych.

POSADZKA ŻYWICZNA NA BALKON I GARAŻ
Sikafloor® Balkon & Garaż
Sika oferuje kryjącą rysy, uszczelniającą powłokę posadzkową
na podłoża betonowe, płytki i na stare powłoki na balkonach,
tarasach, garażach, schodach zewnętrznych, magazynach czy
warsztatach. Istnieje również możliwość posypania posadzki
płatkami lub piaskiem w celu uzyskania dodatkowego efektu
estetycznego.

WŁAŚCIWOŚCI
́́ wysoki komfort dzięki miękkiej posadzce
́́ walory dekoracyjne – szeroki wachlarz kolorów
́́ wysoka odporność na ścieranie i uderzenia
́́ tłumienie hałasu i dźwięków uderzeniowych
́́ zdolność przekrywania rys
́́ powierzchnia bez spoin – łatwa do utrzymania
w czystości
́́ niska emisja LZO
́́ rozwiązanie łatwe i szybkie do wykonania

WŁAŚCIWOŚCI
́́ dobra odporność chemiczna i mechaniczna
́́ odporna na UV i warunki atmosferyczne
́́ szybkoschnąca
́́ paroprzepuszczalna
́́ nieżółknąca
́́ możliwość wykonania przeciwpoślizgowego
́́ łatwa do czyszczenia
́́ Zestaw na 10 m2 zawiera: żywicę kolorową,
żywicę bezbarwną zamykającą system,
płatki dekoracyjne, płytę z filmem
instruktażowym, instrukcję aplikacji

WE ARE SIKA POLAND
Wspólnie od ponad 25 lat budujemy Polskę

Na chwilę obecną Sika jest jedynym
dostawcą kompletnego Systemu
Marynistycznego. Oferujemy gotowe
rozwiązanie, które umożliwia
użytkowanie podłóg drewnianych
w najbardziej ekstremalnych warunkach.
Rozwiązania technologiczne bazują
na ponad piętnastoletniej tradycji
wykańczania pokładów jednostek
pływających – łodzi, jachtów, statków.

WŁAŚCIWOŚCI
́́ wysoka jakość, wydajność systemu i trwałość
́́ możliwość stosowania nawet przy trudnych
gatunkach drewna
́́ sprawdzony w ekstremalnych, morskich
warunkach
́́ gwarancja wyjątkowego wyglądu posadzki

System izolacji akustycznej
System Sika® AcouBond
System gwarantuje niezwykły
komfort użytkowania podłogi
drewnianej. W zależności od grubości
maty uzyskujemy izolację akustyczną
na poziomie 16 lub 18 dB. Ponadto
gruba na 3 lub 5 mm warstwa pianki
polietylenowej stanowi elastyczny
podkład, który zapewnia wygodę
porównywalną z wykładzinami
dywanowymi.

WŁAŚCIWOŚCI
́́ prostota montażu – system składa
się tylko z dwóch elementów: kleju
parkieciarskiego SikaBond®-52 Parquet
oraz perforowanych mat z pianki PE
́́ bezpieczeństwo
́́ komfort użytkowania
́́ ekonomiczny system – niskie zużycie kleju

WE ARE SIKA POLAND
Wspólnie od ponad 25 lat budujemy Polskę
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SIKA SMART CITY

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA SIKA DLA KAŻDEGO OBIEKTU
Nasze produkty i systemy pozwalają na wznoszenie
najpiękniejszych i największych obiektów, które są
i będą podziwiane przez kolejne pokolenia. W Polsce
od ponad 25 lat realizujemy najważniejsze projekty
w całym kraju – od betonowych nawierzchni na
lotniskach i autostradach po największe hale
widowiskowe i stadiony.
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Sika Poland obecna jest wszędzie tam, gdzie
wymagane są niezawodne i trwałe rozwiązania.
Nie boimy się trudnych wyzwań, dlatego
nieustannie rozwijamy nowe technologie oraz
dostarczamy niezawodne wsparcie techniczne
nawet na najbardziej skomplikowanych obiektach.
Rozwiązania odpowiednie dla Twojego projektu
możesz znaleźć w naszym SIKA SMART CITY.

http://pol.sika.com/pl/solutions_products/przewodniki-interaktywne.html

WE ARE SIKA POLAND
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OCZYSZCZALNIE ścieków,
ZBIORNIKI NA WODĘ I STACJE
UZDATNIANIA WODY – NAPRAWA
ORAZ ochrona
Początek działalności Sika Poland to przede wszystkim wdrażanie technologii, w których
byliśmy niekwestionowanym liderem na świecie. Biorąc pod uwagę nasze wieloletnie doświadczenie
w dziedzinie hydroizolacji oraz napraw i ochrony konstrukcji, pierwsze realizacje w Polsce dotyczyły
obiektów wymagających zabezpieczenia konstrukcji przed szkodliwym działaniem wody i substancji
chemicznych.
Remont zbiorników na wodę pitną w stacji uzdatniania wody
„Mokry Dwór” we Wrocławiu, w 1992 roku, był jedną
z pierwszych realizacji Sika Poland. Konstrukcje zbiorników
zostały uszczelnione systemem Sikadur® Combiflex oraz
żywicami iniekcyjnymi Sikadur®-53 i Sika® Injektionsharz K.
Zaraz potem rozpoczął się remont Słodowni w Zakładach
Piwowarskich Bydgoszcz-Fordon, obejmujący naprawę
i zabezpieczenie konstrukcji betonowej, uszczelnienie
i zabezpieczenie powłokowe skrzyń Saladina, stalowych
zsypów ziarna i posadzek. W tym samym czasie technologie
Sika zostały po raz pierwszy zastosowane do naprawy i ochrony
betonu konstrukcji oczyszczalni ścieków – była to oczyszczalnia
miejska w Białymstoku, do remontu której wykorzystano
zaprawy Sika MonoTop® oraz powłokę Interol® Poxitar.

Kolejny rok był dla nas bardzo pracowity. Zabezpieczyliśmy
zbiorniki filtracyjne na stacji uzdatniania wody BydgoszczCzyżkówko oraz rozpoczęliśmy kilkuletni projekt wymagających
remontu zbiorników wody pitnej w Filtrach Warszawskich,
wpisanych do rejestru zabytków i uznanych obecnie za
pomnik historii. Ponadto w 1993 roku byliśmy obecni
na 14 komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach
ścieków, dostarczając zaprawy Sika MonoTop®, powłokę
Interol® Poxitar, taśmy uszczelniające Sikadur® Combiflex,
szpachlówkę hydrauliczną Icoment®, powłoki i żywice
o dużej odporności chemicznej Icosit® oraz Sikafloor®, żywice
posadzkowe Sikafloor®, żywice iniekcyjne Sikadur®-53
i Sika® Injektionsharz K oraz systemy zabezpieczenia
konstrukcji stalowych Icosit® EG.

Budowa oczyszczalni ścieków „Kapuściska” w Bydgoszczy w 1996 roku

W kolejnych latach z zastosowaniem materiałów Sika
wyremontowano oraz uszczelniono kilka następnych
zbiorników wrocławskich stacji uzdatniania wody „Mokry Dwór”
i „Na Grobli”. Nasza owocna współpraca z przedstawicielami
wymienionych obiektów trwa do dnia dzisiejszego.
Do końca 2015 roku dostarczyliśmy wysokiej jakości rozwiązania
dla kilkudziesięciu stacji uzdatniania wody, w tym do
największej SUW „Mosina”, zbiorników wody przemysłowej,
ppoż, akceleratorów, zbiorników produkcyjnych w browarach
oraz przetwórstwie spożywczym.

Nasze materiały dostarczyliśmy na ponad 100 miejskich
i komunalnych oczyszczalni ścieków, w tym największe obiekty
w kraju – Oczyszczalnia Ścieków „Czajka” w Warszawie,
Centralna Oczyszczalnia Ścieków Poznań - Kozie Głowy,
Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków, Grupowa Oczyszczalnia
Ścieków w Łodzi, a także oczyszczalnie ścieków „Płaszów”
i „Kujawy” w Krakowie. Nie mogło nas również zabraknąć
na oczyszczalniach ścieków przemysłowych – dostarczamy
materiały m.in. dla elektrowni i elektrociepłowni, zakładów
produkcji włókien sztucznych, papieru, browaru, przetwórstwa
owocowo-warzywnego, rybnego itd.

Kompleksowe rozwiązania Sika we Wrocławskiej
Oczyszczalni Ścieków (WOŚ): izolacja
wewnętrznych powierzchni wydzielonych komór
fermentacyjnych, osadników wstępnych, osadników
wtórnych i przepompowni, uszczelnienia dylatacji,
izolacja belek jezdnych osadników
Dostarczyliśmy materiały
na ponad

100

oczyszczalni
ścieków, m.in. na największe
w Polsce: w Warszawie,
we Wrocławiu i w Poznaniu

Remont oczyszczalni ścieków w Katowicach
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Budowa oczyszczalni ścieków w Toruniu w 1998 roku.

Kompleksowe rozwiązania Sika w Oczyszczalni
Ścieków „Czajka” w Warszawie: wyrównywanie
powierzchni betonów pod powłoki chemoodporne,
systemowe powłoki chemoodporne w zbiornikach
betonowych i na powierzchniach stalowych,
posadzki żywiczne chemoodporne oraz posadzki
mineralne trudno ścieralne, wzmacnianie konstrukcji
taśmami z włókien węglowych

WE ARE SIKA POLAND
Wspólnie od ponad 25 lat budujemy Polskę
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OBIEKTY HYDROTECHNICZNE

Stopień Wodny i Śluza Malczyce

obiekty hydrotechniczne w Polsce powstały w okresie międzywojennym. Jednak zaraz po
II wojnie światowej nastąpił spadek zainteresowania potencjałem hydroenergetycznym, w rezultacie
czego wiele konstrukcji uległo dewastacji. Sika Poland od 25 lat dostarcza materiały do modernizacji
jazów, śluz, stopni wodnych itd. Pierwszą naszą realizacją było uszczelnienie systemem
Sikadur® Combiflex i materiałem Sikaflex®-1A dylatacji w galerii kontrolno-zastrzykowej zapory
w Dobczycach w 1993 roku.
W kolejnych latach nasze materiały Intraplast® A oraz
Sika® UCS 01 stosowane były do doszczelniania przesłon
iniekcyjnych na zaporach w Myczkowcach, Świnnej Porębie oraz
na największej zaporze w Polsce – w Solinie. Ponadto
w Elektrowni Dychów wykonaliśmy iniekcje mineralne
w sztolniach rurociągów derywacyjnych oraz uszczelnienia
kanałów dopływowych.
Produkty Sika z powodzeniem stosowane są również do
wznoszenia nowych obiektów hydrotechnicznych. Podczas
realizacji zapory w Świnnej Porębie zastosowano nasze
domieszki do betonów hydrotechnicznych, przesłony iniekcyjne,
taśmy dylatacyjne oraz profile pęczniejące. Z kolei przy budowie
najwyższego w Europie jazu piętrzącego wodę na rzece, czyli
Stopnia Wodnego i Śluzy Malczyce, iniekcję spękanej płyty
dennej śluzy o grubości 4 m wykonano naszym mikrocementem

Tricodur® SI, a komory wlotowe zabezpieczono membraną
natryskową Sikalastic®-830 – było to wówczas pierwsze
w Polsce zastosowanie płynnej membrany na obiekcie
hydrotechnicznym.

najwyższy
w europie jaz

piętrzący wodę na rzece

Obecnie prowadzone są prace związane z odbudową
i modernizacją zniszczonej w 2010 roku zapory na rzece
Witka w Niedowie. Do realizacji tego projektu Sika Poland
dostarcza: dodatki i domieszki do betonów hydrotechnicznych
i betonowania podwodnego, zaprawy i powłoki ochronne
do zabezpieczenia betonu pod i nad lustrem wody, a także
materiały uszczelniające. Również we wcześniejszych latach
dostarczaliśmy materiały do okresowych remontów zapory,
a także do budowy grodzi tymczasowej po katastrofie
w 2010 roku.

Tama na Witce w Niedowie
Stała współpraca od ponad 10 lat przy dostarczaniu
materiałów do okresowych remontów.
Obecnie odbudowa zapory po katastrofie w 2010 roku.

Remont śluzy we Włocławku
Zastosowane materiały Sika: Sika® Gunit-03 Normal,
szpachlówka Sikagard®-720 Epocem, materiały iniekcyjne
Sika®-Injection-20 i -29, powłoki ochronne Sika®

Molo w Kołobrzegu
Naprawa materiałami Sika: zaprawy Sika® MonoTop i Sikadur®,
powłoki: Sikagard®-550 W Elastic i Sikagard®-680 S Betoncolor,
uszczelnienia Sikaflex® PRO 3

Zapora w Porąbce
Zastosowane materiały Sika: domieszki
do betonów, w tym do betonów podwodnych
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Zabytkowa śluza Kudrynki na Kanale
Augustowskim (tzw. Mury Prądzyńskiego).
Zastosowane materiały Sika: domieszki do
betonów w tym do betonów podwodnych,
iniekcja cementowa podłoża,
torkret Sika® Gunit-03
w specjalnym wariancie hydrotechnicznym.
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SKUTECZNA HYDROIZOLACJA
KONSTRUKCJI PODZIEMNYCH
ORAZ FUNDAMENTÓW

Polskie konstrukcje
betonowe
uszczelniono
ponad

360

km

taśm systemu
Sikadur® Combiflex

25 lat temu Sika Poland była liderem w zakresie systemów hydroizolacyjnych z membran
PCW układanych swobodnie – już na samym początku działalności zrealizowaliśmy wiele kontraktów
komercyjnych oraz infrastrukturalnych.
Pierwsze zastosowanie naszych materiałów w 1994 roku to
izolacja przeciwwodna podziemnego przejścia dla pieszych na
stacji PKP Opalenica w ciągu modernizowanej linii kolejowej E20
Berlin – Warszawa – Moskwa. Podczas realizacji tego projektu
zastosowaliśmy membranę Sikaplan®-14,6 V Tunnel, taśmy
uszczelniające Sika® Waterbar i Sikadur® Combiflex, a także
materiał uszczelniający Sikaflex®-11 FC. W ciągu trwającej kilka lat
modernizacji linii E20 naszą technologię izolacji zastosowano na
kolejnych 11 przejściach podziemnych.
Membrany Sikaplan® mają szerokie zastosowanie – poza izolacją
tuneli i przejść podziemnych są wykorzystywane do izolacji
zbiorników na wodę, w tym na wodę pitną i do izolacji fundamentów
różnego rodzaju budowli posadowionych poniżej poziomu gruntu.
Z kolei taśmy Sikadur® Combiflex standardowo stosowane są do
uszczelniania dylatacji w obiektach przemysłowych, takich
jak oczyszczalnie ścieków, zbiorniki wody pitnej, wody ppoż. oraz
w budownictwie kubaturowym. Do końca 2015 roku wbudowaliśmy
łącznie ponad 360 tys. mb taśm Sikadur® Combiflex.

Stawiając duży nacisk na rozwój, stale poszerzamy gamę
produktów do hydroizolacji – w 2011 roku do istniejącej już oferty,
obejmującej membrany, sztywne i elastyczne szpachlówki,
emulsyjne, wzmocnione włóknami powłoki bitumiczne, taśmy,
kity i iniekty uszczelniające, wprowadziliśmy membrany
natryskowe Sikalastic®-821 i Sikalastic®-841 ST, mające
zastosowanie również jako wysoko odporne wykładziny
zbiorników i izolacje mostowe.

Zabezpieczenie Twierdzy Wisłoujście
dzięki zastosowaniu membrany Sikaplan® WP 1100 – 15 HL
oraz taśm Sika® Dilatec® do izolacji stropów sklepionych
bastionu o łącznej powierzchni 2000 m2

Trzy lata później w 2014 roku po raz pierwszy w Polsce
zastosowaliśmy innowacyjny system SikaProof® A – nową
technologię membran TPO z warstwą włókniny, łączących się
trwale z konstrukcją betonową. Wytworzona w ten sposób
bariera wodoszczelna uniemożliwia penetrację wody między
betonem konstrukcji a membraną. W 2015 roku zrealizowaliśmy
największy projekt tego typu – izolację fundamentów Galerii
Wroclavia przy zastosowaniu 56 100 m2 membrany SikaProof® A.

Hydroizolacja membraną SikaProof® A
wiaduktu kolejowego
na linii kolejowej E-65 w Konopkach

Fontanna Multimedialna we Wrocławiu
hydroizolacja taśmami Sikadur® Combiflex
oraz zaprawą cementową Sikalastic®-152

Nowa galeria Wroclavia z płytą fundamentową
o powierzchni 43 617 m2 i powierzchni ścian
fundamentowych 6 630 m2 została zabezpieczona
przed niekorzystnym działaniem wód gruntowych
(7 metrów słupa wody) systemem SikaProof® A.
Dzięki właściwościom systemu pozwalającym na
wykonywanie prac żelbetowych od razu po ułożeniu
hydroizolacji zaizolowano ponad 56 tys. m2
konstrukcji budynku w niecałe 4 miesiące. Płyta
fundamentowa z uwagi na spodziewane
oddziaływanie sił wyporu została zakotwiona
dodatkowo za pomocą żerdzi z mikropali, które
doszczelniono taśmami SikaProof® Tape-150,
profilem SikaSwell®-A2010 oraz kitem
pęczniejącym SikaSwell® S-2.
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Hydroizolacja fundamentów
o powierzchni ok. 8 000 m2
membraną SikaProof® A
na osiedlu Cztery Oceany w Gdańsku,
umiejscowionego w odległości ok. 1 km
od morskiej linii brzegowej.
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NAPRAWA I OCHRONA
CHŁODNI KOMINOWYCH I KOMINÓW

Materiały Sika zastosowano
na prawie

50

Naprawa i zabezpieczenie obiektów
w Elektrowni Turów w Bogatyni

chłodniach
kominowych i na ponad

120

kominach, w tym
na czterech z pięciu
najwyższych w Polsce

W ciągu przeszło 100 lat obecności na
rynku Sika zdobyła ogromne doświadczenie
w naprawie i ochronie betonu i stali zbrojeniowej,
które jest udokumentowane referencjami sięgającymi
1920 roku na kominach oraz chłodniach kominowych.
Bazując na tak bogatym doświadczeniu, wkraczaliśmy
na polski rynek z dużą wiedzą specjalistyczną
w zakresie renowacji obiektów infrastruktury
energetycznej.

Sika Poland dla mnie to 12 lat remontów i tworzenia nowej
polskiej infrastruktury: mostów, tuneli, chłodni kominowych,
oczyszczalni ścieków, kominów i hal przemysłowych oraz wielu
innych obiektów. To otwieranie i tworzenie rynku w Polsce dla
nowych technologii jak na przykład włókna węglowe CFRP,
elastyczne mocowanie szyn i klejenie konstrukcji samochodów,
kolejne generacje dodatków do modyfikacji betonu.
Innowacyjność Sika to m.in. uratowanie 300-metrowego
komina w Kozienicach dzięki wykorzystaniu wzmocnień CFRP.
Maciej Tymowski – twórca i Prezes Sika Poland
w latach 1991-2003

Pierwszy projekt zrealizowaliśmy od razu w roku 1991 – był to
remont chłodni kominowej nr 2 w Elektrowni Turów o powierzchni
zewnętrznej 16 700 m2 i wewnętrznej 16 500 m2. Zastosowane
wówczas systemy naprawcze Sika MonoTop® oraz powłoki ochronne
Icosit® 2406, Sikagard®-702 W i Sikagard®-680 S są z powodzeniem
stosowane do dnia dzisiejszego. W następnym roku wykonaliśmy
remont kolejnych pięciu chłodni oraz komina o wysokości 150 m
w Elektrowni Turów.
Przez ponad 25 lat rozwinęliśmy całą gamę produktów i systemów
do naprawy i ochrony betonu oraz stali zbrojeniowej. Nasze
rozwiązania są kompatybilne ze sobą i wszechstronnie sprawdzone,
są też zgodne z zasadami i metodami określonymi w normie
PN-EN 1504.
Wraz z rozwojem sieci telefonii komórkowej wiele kominów
przemysłowych zyskało nowy profil użytkowania jako maszty
anten sieci komórkowych, co najczęściej wiązało się z koniecznością
wzmocnienia ich konstrukcji. Doskonale sprawdziły się tu nasze
systemy wzmocnień z kompozytów CFRP: taśmy Sika CarboDur®
i maty SikaWrap®. Dzięki lekkości materiałów możliwe jest szybkie
zwiększenie obciążeń użytkowych konstrukcji.
Dzięki kompleksowej ofercie jesteśmy obecni na najważniejszych
obiektach energetycznych w kraju. Do końca roku 2015 materiałami
Sika zostało wyremontowanych i/lub zabezpieczonych niemal 50
chłodni kominowych, 130 kominów (w tym 4 z 5 najwyższych
w Polsce) oraz liczne chłodnie wentylatorowe, silosy (na cement,
klinkier, zboża, pasze, kiszonki, cukier) czy wieże ciśnień.

Dla mnie osobiście Sika jawi się jako
egzemplifikacja dwóch myśli przewodnich:
Chemia buduje i Chemia budowlana
w praktyce; odnoszących się również do mojej
działalności dydaktycznej i eksperckiej. Dla
mnie była to zawsze współpraca w „sprzężeniu
zwrotnym”. Pół wieku temu jak podejmowałem
zajęcia dydaktyczne z chemii budowlanej
na Politechnice Warszawskiej to budziła się
wątpliwość: czy jest taka chemia? Wówczas
prospekty firmy Sika służyły między innymi
rozwianiu tych wątpliwości. (…) We wszystkich
powyższych stwierdzeniach Sika występuje
w formie spersonifikowanej, bo Sika to nie
tylko doskonałe wyroby, a nawet nie przede
wszystkim wyroby – Sika to przede wszystkim
ludzie kompetentni i życzliwi, którzy te wyroby
opracowują i oferują zawsze wraz
z towarzyszącą im ekspertyzą techniczną (…)
Prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki

Naprawa i zabezpieczenie obiektów
w Elektrowni Bełchatów

Naprawa i zabezpieczenie obiektów
w Elektrowni Dolna Odra

Naprawa i zabezpieczenie obiektów
w Elektrowni Łaziska

Wszystkie wyroby jakie badałam, a były między
nimi wyroby firmy Sika, pomogły mi zrozumieć
pojęcia „trwałość” i „kompatybilność”. Sika
Poland dla mnie to: szeroki asortyment wyrobów
i zestawów/systemów, dbałość o właściwe
stosowanie wyrobów, profesjonalne, czytelne
i starannie opracowane karty techniczne,
bezpośrednia, nowoczesna, edukacyjna forma
prezentacji produktów i ich zastosowań.
Dr inż. Teresa Możaryn, Instytut Techniki
Budowlanej, Zakład Materiałów Budowlanych

Naprawa i zabezpieczenie obiektów w Elektrowni Turów
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WZMaCNIaNIE KONSTRUKCJI
TAŚMAMI I MATAMI Z WŁÓKIEN
WĘGLOWYCH

Wzmocnienie konstrukcji budynku
Biedronki w Warszawie systemem Sika CarboDur®

Od początku swojej
działalności Sika jest liderem
w rozwoju wielu nowych materiałów
i technologii wzmacniania konstrukcji.
W latach 90. rozpoczęliśmy prace
nad wdrożeniem nowych technik
z zastosowaniem nowoczesnych
materiałów kompozytowych,
w szczególności taśm z włókien
węglowych Sika CarboDur®.
Prostota i szybkość aplikacji
w połączeniu z bardzo wysokimi
parametrami technicznymi sprawiła,
że w krótkim czasie zdobyły one
uznanie inwestorów, projektantów
oraz kręgów akademickich.

Pierwsze realizacje z zastosowaniem technologii
Sika CarboDur® miały miejsce w 1996 roku.
Wykonano wówczas wzmocnienie stropu w szpitalu
w Lubinie, do którego wykorzystano 1700 mb taśm
Sika CarboDur® S512. W kolejnym roku taśmy
z włókien węglowych Sika CarboDur® zastosowano
do wzmocnienia dwóch mostów oraz dwóch
wiaduktów, wykorzystując łącznie 793 mb taśm.
W ciągu 5 lat od wprowadzenia na polski
rynek system Sika CarboDur® zastosowano do
wzmocnienia kilkunastu mostów, kilkudziesięciu
odpowiedzialnych obiektów inżynierskich oraz
licznych obiektów zabytkowych. Dzięki urządzeniu
Sika Heating Device możliwa jest aplikacja
i szybkie uzyskanie pełnej wytrzymałości systemu
Sika CarboDur® nawet w niskich temperaturach
otoczenia.

275 km

Ponad
taśm Sika CarboDur®
zastosowanych do
wzmacniania polskich
konstrukcji odpowiada
odległości pomiędzy
Warszawą a Krakowem

Do wzmocnienia ustroju nośnego Mostu Pomorskiego
z torowiskiem tramwajowym w Bydgoszczy
zastosowano 5 570 mb taśm Sika CarboDur®

W roku 1998 Sika wdrożyła w Polsce
nową technologię wzmacniania
konstrukcji matami z włókien węglowych
SikaWrap® – od razu w tym samym roku
stosując ją do wzmocnienia wiaduktu
w Czarlinie oraz mostów w Libuszy
i Augustowie. Co ciekawe, projekt ten był
pierwszą na świecie aplikacją systemu
SikaWrap®do wzmacniania stref
ścinanych.

Do końca 2015 roku do wzmocnienia
konstrukcji betonowych, stalowych
i drewnianych budynków, mostów
i wiaduktów, kominów i chłodni
kominowych, zabytkowych kamienic
i kościołów, wykorzystaliśmy:

275 206,53 mb taśm
Sika CarboDur®

81 638,6 m2 mat SikaWrap®

4 656 sztuk specjalistych kształtek
Sika CarboShear®

Pierwsze spotkanie ze specjalistami Sika z Polski
i Ukrainy odbyło się na Politechnice Lwowskiej
w 2000 roku, podczas którego przeprowadziliśmy
unikalne badania dotyczące żelbetowych,
mostowych belek przed i po wzmacnianiu
materiałami kompozytowymi na bazie włókna
węglowego w systemie Sika CarboDur®. Testy
zakończyły się dobrymi wynikami, dzięki czemu
metoda uzyskała zielone światło na wdrożenie
na Ukrainie. Sika Poland zainicjowała działania
w tym kierunku, za co dziękujemy.
Yura Sobko, profesor Politechniki Lwowskiej

Moje doświadczenie z Sika Poland to przede wszystkim
badania w celu opracowania Rekomendacji i Aprobat
Technicznych oraz nadzór nad wzmocnieniami
obiektów specjalistycznych taśmami z włókien
węglowych Sika CarboDur®. Sika Poland dla mnie to nie
tylko wysokiej jakości produkty, ale przede wszystkim
bardzo dobry nadzór i wsparcie techniczne udzielane
wielu inżynierom w Polsce.
Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz

Wzmocnienie konstrukcji Mostów Warszawskich
we Wrocławiu matami SikaWrap®

Wzmocnienie górnego rygla Mostu Rędzińskiego
w ciągu obwodnicy Wrocławia matami SikaWrap®

Wzmocnienie konstrukcji chłodni kominowej
w Będzinie – system Sika CarboDur®
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RENOWACJE OBIEKTÓW
ZABYTKOWYCH
W ciągu ponad stuletniej obecności na świecie, Sika stworzyła wiele
komplementarnych systemów materiałowych stosowanych w czasie kolejnych etapów
budowy bądź rekonstrukcji wymagających indywidualnego podejścia. Ze względu na
postępującą degradację, utratę pierwotnych parametrów wytrzymałościowych oraz zmiany
w obrębie budowli oraz jej najbliższym otoczeniu (drgania, ruch ciężkich pojazdów, obciążenia
dynamiczne, budowle podziemne, zmiana warunków gruntowo-wodnych, itp.), często
zmuszeni jesteśmy odtwarzać pierwotne lub przystosowywać istniejące konstrukcje do
nowych, nierzadko znacząco zwiększonych obciążeń. Wielokrotnie alternatywą do wymiany
poszczególnych elementów konstrukcyjnych jest ich wzmocnienie strukturalne. Przez 25 lat
działalności na polskim rynku dostarczyliśmy wiele technologii do remontu licznych obiektów
zabytkowych w całym kraju.

KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA W KRAKOWIE
– laureat nagrody „Award of Excellence”
Kościół św. Mikołaja jest jednym z najstarszych obiektów
zabytkowych Krakowa, zlokalizowanym w centralnej części
miasta – jego początki sięgają drugiej połowy XII wieku
W 2009 roku pracownicy Politechniki Krakowskiej opracowali
ekspertyzę, na podstawie której stwierdzono niestabilność
konstrukcji oraz wiele uszkodzeń. Prace renowacyjne polegały
przede wszystkim na wzmocnieniu konstrukcji obiektu.
W tym celu zastosowano taśmy i maty Sika CarboDur®
i SikaWrap®, ze względu na ich małą geometrię, wysokie
parametry wytrzymałościowe, a także brak ewentualnego
przemarzania jak to ma miejsce w przypadku wzmocnień
stalą. Ponadto umożliwiły wykonanie wzmocnień w sposób
niewidoczny na elewacji kościoła.
Projekt renowacji kościoła św. Mikołaja zgłosiliśmy do
prestiżowego konkursu „2013 Awards for Outstanding
Concrete Repair Projects” organizowanego przez
amerykańskie stowarzyszenie International Concrete Repair
Institute i zdobyliśmy najwyższe możliwe wyróżnienie
„Award of Excellence” w kategorii „Renowacja obiektów
historycznych”. Projektantem wzmocnienia był pan
mgr inż. Lech Sobieszek.

WZMOCNIENIE KOPUŁY KOŚCIOŁA ŚW. ANNY
PRZY PAŁACU W WILANOWIE
Kościół św. Anny w Wilanowie powstał w 1772 roku
a następnie został przebudowany w latach 1857-1863.
Ze względu na uszkodzenia wynikające przede wszystkim
ze spękań podstawy konstrukcji kopuły, musiała ona zostać
wzmocniona. Wzmocnienie polegało na opasaniu podstawy
kopuły cięgnem z taśmy Sika CarboDur® 512/80 w celu
przejęcia naprężeń rozciągających pochodzących od łuku
kopuły. Zastosowanie taśm z włókien węglowych
Sika CarboDur® zapobiegło narastaniu odkształceń
w podstawie kopuły, prowadzących do przemieszczeń
podparcia kopuły, które są wyjątkowo niebezpieczne
w przypadku konstrukcji łukowej. Taśmy przyklejane były do
konstrukcji murowej podparcia kopuły klejem Sikadur®-30.
Zabezpieczenie taśm od strony zewnętrznej w/w klejem
zasypanym piaskiem kwarcowym umożliwiło uzyskanie
mineralnego podłoża pozwalającego na ukrycie taśm
wzmacniających pod warstwą standardowego tynku, czego
wymagał zabytkowy charakter obiektu. Dodatkowo matami
z włókien węglowych SikaWrap® wzmocnione zostały ceglane
pilastry wsporcze, przez które musiały być przeprowadzone
taśmy Sika CarboDur® oraz całość strefy wzmocnionej
taśmami. Maty, podobnie jak taśmy, zostały pokryte tynkiem.
Zastosowanie taśm i mat Sika CarboDur® i SikaWrap®
o wysokiej wytrzymałości i niewielkich wymiarach pozwoliło
na znaczne wzmocnienie konstrukcji kopuły i całkowite
ukrycie elementów wzmacniających pod tynkiem, co było
podstawowym wymogiem nadzoru konserwatorskiego.

Krzyż na Giewoncie
Renowacja obejmowała
rekonstrukcję
fundamentu zaprawami
Sika MonoTop®,
wzmocnienie konstrukcji
stalowej podstawy
krzyża przy użyciu maty
SikaWrap® oraz
zabezpieczenie
antykorozyjne
materiałami z grupy
Icosit®.

Wawel, Dzwon Zygmunta
W Katedrze na Wawelu użyto taśm
Sika CarboDur® m.in.
do wzmocnienia drewnianego jarzma
podtrzymującego Dzwon Zygmunta.
Wzmocnienie polegało na wklejeniu
w istniejące pęknięcie taśmy węglowej.

Brama Sanktuarium Maryjnego
w Świętej Lipce
Zabezpieczenie antykorozyjne
powłokami ochronnymi
SikaCor® EG System
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Collegium Maius, Kraków
Obwodowe wzmocnienie wykuszu
z zastosowaniem maty z włókien węglowych
SikaWrap® umieszczonej w spoinie.

Dworzec Wrocław Główny
Rewitalizacja obiektu, podczas której Sika dostarczyła
materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego,
izolacji stalowych koryt balastowych,
posadzki na parkingu podziemnym,
wzmocnienia konstrukcji tunelu głównego
i konstrukcji budynku, zabezpieczenia antygraffiti.
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STALOWE I BETONOWE OBIEKTY
MOSTOWE

Most Drogowo-Kolejowy w Fordonie
Most stalowy drogowo-kolejowy przez Wisłę w Bydgoszczy-Fordonie
– 80 000 m2 zabezpieczenia konstrukcji SikaCor® EG System,
naprawa płyty betonowej Sika® MonoTop – 9000 m2,
nawierzchnia chodników SikaCor® Elastomastic TF – 2000 m2

Wraz z postępującym rozwojem polskiej infrastruktury drogowej obiekty mostowe
poddawane są coraz większym obciążeniom, zarówno spowodowanym przez bardziej
intensywny ruch, jak również wynikającym z niekorzystnego oddziaływania czynników
atmosferycznych. Zdając sobie sprawę z wymagań, nieustannie rozwijamy gamę produktów
przeznaczonych do stosowania na obiektach mostowych.
Pierwsza realizacja Sika Poland w zakresie technologii
mostowej przypada na rok 1992 – wykonano wówczas
zabezpieczenie konstrukcji stalowej mostu przez Kanał Brdy
w Bydgoszczy z zastosowaniem systemu Icosit® EG System.
W ciągu pierwszych 5 lat istnienia Sika Poland dostarczyła
materiały do budowy i remontów 78 mostów, kładek
i wiaduktów. Wśród nich są jedne z największych mostów
kolejowych i kolejowo-drogowych przez Wisłę: w Tczewie,
Toruniu, Grudziądzu, Fordonie i w Warszawie, a także mosty
drogowe: Śląsko-Dąbrowski oraz Poniatowskiego w Warszawie,
w Modlinie, w Kiezmarku oraz autostradowy most w Toruniu.

To właśnie na wymienionych obiektach po raz pierwszy w Polsce
zastosowano materiały, które do dziś znakomicie funkcjonują
przy naprawach i ochronie konstrukcji mostowych:

system zapraw Sika® MonoTop,

system powłok antykorozyjnych do konstrukcji stalowych
Icosit® EG System (obecnie SikaCor® EG System),

grubopowłokowe izolacje płyt ortotropowych
Icosit® Haftmasse (obecnie SikaCor® HM)

izolacjo-nawierzchnie Icosit® Elastomastic TF
(obecnie SikaCor® Elastomastic TF)

powłoki ochronne do betonu Sikagard®-550 W Elastic
oraz Sikagard®-680 S Betoncolor.
Do końca 2015 roku byliśmy obecni na ponad 1000
obiektach mostowych, zarówno drogowych, jak
i kolejowych – na autostradach, drogach szybkiego ruchu,
obwodnicach miast, szlakach kolejowych.
Z satysfakcją podkreślamy, że w przypadku dużych
mostów przez Wisłę i Odrę o długości powyżej 1 km
(łącznie 19 mostów) braliśmy udział w realizacji
17 obiektów.

Kiedy słyszę Sika Poland, myślę o kompetentnej obsłudze
technicznej. Moje doświadczenie z Sika Poland to wielokrotna
i ponad 20-letnia współpraca na bardzo wymagających
technicznie i organizacyjnie Kontraktach. Sika Poland dla mnie
to: ludzie, z którymi łączą mnie nie tylko kontakty biznesowe,
ale także poglądy i spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość.
Marek Gotowski, Gotowski Budownictwo Komunikacyjne
i Przemysłowe Sp. z o.o.

Moje doświadczenie z Sika Poland sięgają ubiegłego
stulecia. W połowie lat 90. ubiegłego wieku firma
Dr Urban wykonała kilka napraw konstrukcji żelbetowych
w tym również przyczółków mostów wykorzystując system
Sika® MonoTop. Sika Poland dla mnie to obecnie solidny
partner przy opracowywaniu ekspertyz budowlanych, jak
również istotne wsparcie w realizacji badań naukowych
w Katedrze Budownictwa Betonowego Politechniki
Łódzkiej.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Urban

Wiadukty nad drogą ekspresową S3
na trasie Gorzów Wlkp.-Szczecin
Most autostradowy przez Wisłę
w Płocku
Jeden z najdłuższych w Polsce –
razem z estakadami nad terenem
zalewowym 1 712 m, o najdłuższym
w Polsce przęśle – 375 m. Most
główny – podwieszany, stalowy
z płytą ortotropową.
Zastosowane materiały Sika:
SikaCor® EG System, SikaCor® HM,
Sika® MonoTop,
SikaCor® Elastomastic TF,
Sikagard® 550 W i 680 S.

Kładka pieszo-rowerowa nad drogą krajową nr 1 we Wrzosowej,
zwana „bramą do Częstochowy”

Most pod Kwidzynem nad Wisłą
– pierwszy w Polsce most o konstrukcji wykonanej
z betonu towarowego klasy C70/85.
Najdłuższy w Europie a czwarty na świecie most typu
extradosed (1862,5 m).
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Wiadukt nad drogą ekspresową S8
w Warszawie
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ANTYKOROZJA
KONSTRUKCJI
STALOWYCH
Najważniejszym aspektem
ochrony konstrukcji stalowej
przed korozją jest trwałość
w przypadku powłok ochronnych,
a w przypadku powłok ogniochronnych
dodatkowo też bezpieczeństwo, jakie
powinny one gwarantować.

Zabezpieczona powłoką Sika® Unitherm® Platinum
konstrukcja stalowa w hali magazynowej IKEA w Bydgoszczy

Z firmą SIKA Poland współpracuję od czasu powstania
oddziału w Polsce. W tym okresie jako projektant lub
ekspert stosowałem różne produkty Sika. Z uwagi na
tak długą współpracę mam możliwość weryfikacji
trwałości i skuteczności zastosowanych materiałów lub
systemów, i z nieukrywaną satysfakcją mogę powiedzieć,
że produkty firmy SIKA są na najwyższym, światowym
poziomie. Podam przykład: podwieszona kładka we
Wrocławiu Leśnicy została pomalowana farbami Sika
(Icosit® EG System) w roku 1999 i do dziś (po 17 latach)
prezentuje się świetnie. Dla porównania w tym samym
okresie zbudowane zostały kładki nad A4 (odcinek
Wrocław – Opole) i każdy użytkownik autostrady widzi,
że farba straciła kolor i odpada, ale to nie była farba Sika.
Prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk

Zabezpieczenie przed korozją konstrukcji
Mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy

Nasze powłoki ochronne mogą być stosowane w przypadku
wszystkich rodzajów środowisk korozyjnych i okresów
ochrony wymienionych w normie PN-EN ISO 12944 „Farby
i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za
pomocą ochronnych systemów malarskich”. Natomiast dzięki
trwałym powłokom ogniochronnym możliwe jest opóźnienie
utraty właściwości nośnych przez konstrukcję i w rezultacie
zapewnienie czasu na ewakuację ludzi.
Pierwsze zastosowanie powłok antykorozyjnych Sika w Polsce
to zabezpieczenie małego mostu przez Kanał Bydgoski
w Bydgoszczy w 1992 roku. W kolejnych latach w technologii
Sika zabezpieczane były konstrukcje stalowe wielu mostów
– m.in. mostu nad Kanałem Żerańskim w Warszawie, mostu
drogowo-kolejowego w Modlinie, kładki dla pieszych przy
ul. Międzynarodowej w Warszawie – a także konstrukcje
stalowe w oczyszczalniach ścieków, konstrukcje kominów,
rurociągi rozdziału przy chłodniach kominowych, zbiorniki
stalowe na wodę i ścieki przemysłowe, itp.
Dzięki współpracy z największymi w Polsce wytwórniami
konstrukcji stalowych asortyment i ilość konstrukcji stalowych
zabezpieczanych powłokami Sika stopniowo zwiększał się
o kolejne konstrukcje, których wbudowanie odbywało
się również poza granicami Polski: hal produkcyjnych,
magazynowych i handlowych – min. Centrum Logistyczne
Volkswagena pod Poznaniem (100 tys. m2), Ikea w Moskwie
(30 tys. m2), centra handlowe Carrefour, Netto, Tesco,
Intermarche, Leroy Merlin, Castorama, hal przemysłowych –
min. Tłocznia Blach we Wrześni (60 tys. m2), Elektrownia
w Dunkierce dla Alstom Power (51 tys. m2), Komory Silników
Hamowania BMW w Monachium (38 tys. m2), cementownia
Ewecoro w Nigerii (21 tys. m2).
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Naszymi materiałami (systemem Icosit® / SikaCor® 6630 M)
zabezpieczono również słupy trakcyjne linii przesyłowych
110-220 i 400 KV – m.in. linia 400 KV Most Energetyczny
z Litwą na odcinku Ełk – granica państwa, linia 400 kV
Tuczawa-Tarnów, Rzeszów, Rogowiec, linia 400 kV Ujrzanów
– Miłosna-Siedlce.
Systemy Icosit® / SikaCor® EG System, Sika® Permacor
znakomicie sprawdzają się przy zabezpieczaniu zewnętrznych
i wewnętrznych powierzchni zbiorników na paliwa. Były
stosowane m.in. w rafineriach i magazynach paliw w Gdańsku,
Płocku, Adamowie, Plebance.
W 2011 roku po raz pierwszy w Polsce zastosowaliśmy powłoki
serii Sika® Unitherm® do zabezpieczenia przeciwpożarowego
konstrukcji stalowych hal produkcyjnych fabryki MAN-a pod
Poznaniem, konstrukcji hali OBI w Piotrkowie Trybunalskim,
hali produkcyjno-magazynowej w Słupsku.
Do tej pory zabezpieczyliśmy w tej technologii prawie 200 000 m2
konstrukcji stalowych.
Jedną z większych realizacji ostatnich lat jest zabezpieczenie
konstrukcji stalowej – w tym również zabezpieczenie
przeciwpożarowe – starej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia”
w Wałbrzychu, obecnie Centrum Nauki i Sztuki. Systemami
SikaCor® i Sika® Unitherm zabezpieczono 32 tys. m2
konstrukcji.
Nasze systemy ogniochronne Sika® Unitherm® mogą być
stosowane do zabezpieczania nie tylko konstrukcji stalowych,
ale także drewnianych, materiałów drewnopochodnych i kabli
instalacyjnych.

Systemami SikaCor® EG
i SikaCor® 6630 M
zabezpieczyliśmy łącznie
ok. 5 milionów m2
konstrukcji stalowych
słupów energetycznych
na liniach przesyłowych
110, 220 i 400 KV

Zabezpieczenie przed korozją konstrukcji
mostu kolejowego przez Wisłę w Zadusznikach

Zabezpieczenie konstrukcji
stalowej w hali Leroy Merlin
w Komornikach k. Poznania
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KONSTRUKCJE I NAWIERZCHNIE
BETONOWE

Największy w Europie silos na cukier
– cukrownia w Środzie Wlkp. –
wykonany z zastosowaniem
domieszek do betonu Sika

Budowa nowego dworca Łódź Fabryczna:
wszystkie konstrukcje betonowe – beton
towarowy i elementy prefabrykowane
– z zastosowaniem domieszek Sika.
Monolityczny strop po którym będą
jeździć pociągi ma 2 m grubości.

Każdego dnia na polskich budowach mamy do czynienia z szeroką gamą produktów
modyfikujących mieszankę betonową – plastyfikatory, superplastyfikatory, opóźniacze,
przyspieszacze oraz liczne domieszki specjalistyczne.

Od początku istnienia Sika Poland na polski rynek poza
standardowymi dodatkami i domieszkami wprowadzaliśmy
również kompleksowe rozwiązania na bazie mikrokrzemionki
i polimerów, m.in. Sikacrete®, Sikacem®, Sika® Emulsion.
W połowie lat 90. wdrożyliśmy dodatek do betonowań
podwodnych Sika® UCS 01, a w latach 1998 – 1999
wprowadziliśmy technologię betonów samozagęszczalnych,
wykorzystujących superplastyfikatory najnowszej generacji
Sika® Viscocrete®. Pierwsze zastosowania nowoczesnych
domieszek miały miejsce przy produkcji betonów mostowych,
m.in. na Estakadę Gądowianka we Wrocławiu, most w Milówce
czy most Zamkowy w Rzeszowie.
Pierwsze większe realizacje z zastosowaniem domieszek do
betonów, w tym plastyfikatorów, opóźniaczy wiązania itd.,
miały miejsce w roku 1992 na oczyszczalni ścieków Koziegłowy
w Poznaniu i moście autostradowym przez Wisłę w Toruniu.
W 2014 roku wdrożyliśmy technologię betonu wodoszczelnego
Sika® Watertight Concrete System, który zastosowano już
podczas budowy Centrum Rehabilitacji we Wrocławiu oraz
przy rozbudowie fabryki Tchibo w Markach / k. Warszawy.
Rozszerzeniem koncepcji betonu wodoszczelnego jest
technologia tzw. „białej wanny” czyli Sika® White Box Concept,
kompleksowego, wodoszczelnego rozwiązania izolacji
konstrukcji podziemnych, która oprócz betonu o wysokiej
szczelności obejmuje taśmy do uszczelniania przerw roboczych
i dylatacji oraz właściwe zaprojektowanie i wykonanie
konstrukcji.

Nawierzchnia betonowa w technologii Sika na
autostradzie A2 (odcinek Nowy Tomyśl – Świecko)
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Nawierzchnia betonowa w technologii Sika
na lotnisku Rzeszów-Jasionka

Sika Poland dla mnie to sprawdzony partner, z którym
firma BT Topbeton współpracuje już ponad 18 lat. Dla nas
Sika to nowoczesne domieszki do betonu, gwarantujące
wysoką jakość produkowanego betonu. Cenimy sobie
efektywną współpracę, innowacyjność, doradztwo przy
tworzeniu receptur mieszanek betonów specjalnych
i pomoc przy rozwiązywaniu problemów technicznych.
Sika Poland to firma, którą mogę polecić jako
wiarygodnego partnera.
Waldemar Sibiński,
Dyrektor – Członek Zarządu BT Topbeton

domieszki oraz
inne technologie
uzupełniające sika
zastosowano na
około 3 mln m2
nawierzchni
lotniskowych
Dodatki i domieszki Sika wykorzystywane są na wielu
wymagających, obiektach inżynierskich. Przeznaczone są
m.in. do produkcji betonów:

drogowych – jak na przykład nawierzchnia autostrady A-2
na odcinku Nowy Tomyśl – Świecko oraz drogi DK-18

mostowych – m. in. most przez Wisłę w Kwidzynie
– pierwszy w Polsce obiekt z betonu towarowego o klasie
wytrzymałości C70/85, Most Rędziński – czwarty największy
most betonowy na świecie podwieszony do jednego pylonu,
do budowy którego zastosowano 110 000 m3 betonu

nawierzchni pasów startowych i dróg kołowania
na lotniskach – przez ostatnie 15 lat domieszki oraz inne
technologie uzupełniające Sika były zastosowane
na na około 3 mln m2 nawierzchni m.in. na lotniskach
wojskowych w Krzesinach k. Poznania, Malborku, Powidzu,
Świdwinie oraz lotniskach cywilnych w Poznaniu, Wrocławiu,
Rzeszowie, Katowicach czy Gdańsku.

hydrotechnicznych i do betonowań podwodnych

dla przemysłu wydobywczego

architektonicznych

Budowa falochronu przy Gazoporcie Świnoujście,
wymagająca betonowania podwodnego

Zastosowanie nowoczesnego betonu
wodoszczelnego Sika® Watertight Concrete System
do wykonania fundamentów pod Centrum
Rehabilitacji i Medycyny Sportowej we Wrocławiu
Ponad 7700 prefabrykowanych tubingów
wyprodukowanych z zastosowaniem domieszek
Sika do realizacji pierwszego w Polsce tunelu
drogowego pod rzeką w Gdańsku

Już sześć lat temu pracowaliśmy w dużym
zespole z udziałem profesorów Śliwińskiego
i Szwabowskiego nad technologią betonów
z proszków reaktywnych, które, jak wiadomo,
mają w/c w zakresie od 0,12 do 0,20. Były często
bardzo emocjonalne dyskusje i różnice zdań,
jednak co do jednej sprawy wszyscy byli zgodni:
najlepszym superplastyfikatorem jest
Sika® Viscocrete® Gold 20.
Prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski

Kiedy słyszę Sika Poland, myślę o zespole
pracującym w Polsce, który zbudował wartość
firmy na wiedzy, doświadczeniu i świadomości,
że ważnym jest wspieranie klienta w jego
codziennej pracy.
Wojciech Kliś, Dyrektor zarządzający
biznesową linią betonową w Dyckerhoff
Polska

Kiedy słyszę Sika Poland, myślę o doskonałej
marce. Moje doświadczenie z Sika to wysoki
poziom kultury współpracy w połączeniu
z fachowością. To dla mnie modelowa firma
wprowadzająca nowe technologie dostosowane
do potrzeb klienta.
Bogusław Kisiel, Prezes Zarządu Bosta Beton
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6500

NOWOCZESNE TOROWISKA
KOLEJOWE, TRAMWAJOWE
ORAZ PODSUWNICOWE

Ponad
ton
materiałów z serii
icosit® KC sprzedanych
w ciągu
lat

25

Tunel Krakowskiego
Szybkiego Tramwaju
o długości 1538 m (z rampami
wjazdowymi) od Ronda
Mogilskiego do okolic Dworca
Towarowego, do budowy
którego wykorzystano maty
Sylomer oraz mocowanie
szyn w systemie ERS

Skuteczności zastosowanych przez
nas rozwiązań dowodzą badania
pomiaru hałasu wytworzonego przez
przejeżdżające tramwaje obok Opery
Krakowskiej, gdzie udało się spełnić
niezwykle wysokie wymagania
użytkownika. Maty wibroizolacyjne
i tłumiące drgania podlewy montujemy
również na torowiskach kolejowych,
głównie na wiaduktach i w miejscach
przebiegu linii kolejowej przez obszary
zamieszkane, w celu zapewnienia
komfortu mieszkańcom.
Naszą największą realizacją jest budowa
17-kilometrowej Trasy Tramwajowej
Wschód-Zachód w Łodzi, łączącej
osiedla Widzew i Retkinia, do której
wykorzystano maty Sylomer oraz
podlewy Icosit® KC do mocowania
ciągłego i punktowego. Torowisko
w części jest torowiskiem zielonym.
Maty Sylomer, obok mocowania szyn
w systemie ERS, wykorzystano również
podczas budowy Tunelu Krakowskiego
Szybkiego Tramwaju (1538 m długości
z rampami wjazdowymi) od Ronda
Mogilskiego do okolic Dworca
Towarowego – to pierwszy tego typu
obiekt w Polsce.

150

Ponad
inwestycji torowych
zrealizowanych
w Polsce
z materiałami Sika

Rozwiązania Sika z zakresu mocowania torów tramwajowych z powodzeniem zostały
zastosowane przy remontowanych i nowobudowanych liniach tramwajowych w Krakowie,
Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy, Olsztynie i 20 innych miastach Polski.
Nasza pierwsza realizacja sięga roku 1994, kiedy z zastosowaniem
materiału tłumiącego drgania Icosit® KC 330/5 wykonano
mocowanie torów tramwajowych na dwóch wiaduktach
drogowych w Gliwicach i Zabrzu. W kolejnych latach nasze
materiały z rodziny Icosit® KC znalazły zastosowanie również
przy mocowaniu torów kolejowych, m.in. na obiektach
lokomotywowni w Gdyni-Cisowej, dworcach kolejowych
w Lesznie, Sierakowie, Warszawie Centralnej i Zbąszyniu oraz
przy posadowieniu pomp w EC Żerań, zbiornikach
w Zakładach Celulozy i Papieru w Świeciu. Materiał Icosit® KC
został wykorzystany także do tłumienia drgań rurociągów
przeciwpożarowych w Metrze Warszawskim.
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Linia tramwajowa przy Zajezdni Franowo
w Poznaniu

Linia tramwajowa na Mostach
Młyńskich we Wrocławiu

Z biegiem czasu rozszerzaliśmy asortyment podlewek do
mocowania ciągłego i punktowego torów tramwajowych
i kolejowych, nieustannie dopasowując ofertę do stawianych
wymagań. W 2007 roku po raz pierwszy zastosowaliśmy
maty wibroizolacyjne Sylomer, których do końca 2015 roku
dostarczyliśmy ponad 130 tysięcy m2 do nawierzchni torowych
podsypkowych i bezpodsypkowych, mat podtłuczniowych,
bocznych i do układania bezpośrednio pod szyną.

kilkaset kilometrów linii
tramwajowych i kolejowych
zbudowanych przy użyciu
technologii sika

17-kilometrowa trasa
tramwajowa wschód-zachód
w Łodzi, łącząca osiedle
Widzew i Retkinia

Linia tramwajowa przy Operze w Krakowie
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RÓŻNORODNE SYSTEMY
POSADZKOWE
Od ponad 25 lat na polskim rynku kładziemy duży nacisk na silny rozwój w zakresie
materiałów posadzkowych i powłokowych do różnorodnych zastosowań. Zapewniamy szeroką
gamę systemów do wykonywania posadzek i powłok, które spełniają lub przekraczają
wymagania określone normami i innymi wytycznymi zarówno dla nowych inwestycji,
jak i dla prac naprawczych lub konserwacyjnych.
Nasze pierwsze realizacje posadzek z żywic epoksydowych
Sikafloor® sięgają roku 1992. Wykonaliśmy wtedy
4 500 m2 posadzek, w tym 3500 m2 posadzek odprowadzających
ładunki elektryczne w pomieszczeniach produkcyjnych
i magazynowych w PPH Protym w Przeźmierowie, Zakładach
Celulozy i Papieru w Świeciu oraz w hali produkcyjnej zakładów
produkcji telewizorów Curtis Electronics w Warszawie.
Kolejne lata przyniosły realizacje posadzek o łącznej powierzchni
ok. 30 000 m2, do wykonania których zastosowano szeroką
gamę materiałów z rodziny Sikafloor® w zależności od rodzaju

obiektu i wymagań projektowych. Były to posadzki m.in.
w zakładach przemysłowych – Elektrownia Bełchatów,
ZCP Świecie, Zgrzewalnia Szyn w ZNTK w Bydgoszczy,
Stomil Olsztyn, Janikowskie Zakłady Sodowe, w przemyśle
spożywczym – Olza Cieszyn, Teletra Poznań, Indykpol
w Olsztynie, w halach magazynowych i produkcyjnych –
drukarnia w Krakowie, magazyn wysokiego składowania Ciba
Geigy w Warszawie, Elbrewery w Braniewie i Elblągu, a także
w szpitalach, salach wykładowych i wystawienniczych,
na parkingach i w budynkach użyteczności publicznej.

Posadzka parkingu w Arkadach Wrocławskich – pierwsze
zastosowanie innowacyjnej technologii polimocznikowych
membran natryskowych Sikalastic®-8800

Gładkie, bezspoinowe posadzki dekoracyjne
Sika® DecoFloor w „Barbarze” we Wrocławiu

1

2

3

4

W latach 90. rozpoczęły się również
wieloletnie realizacje w zakładach
Philips w Pile i w Kwidzynie, gdzie
do roku 2001 wykonano łącznie
70 000 m2 posadzek. Równie
długoletnia współpraca łączy nas
z firmą Volkswagen – od połowy
lat 90. do 2015 roku w naszych
technologiach wykonano 345 450 m2
posadzek żywicznych
i zaimpregnowano 110 000 m2
posadzek betonowych
w zakładach w Poznaniu, Polkowicach,
Swarzędzu i we Wrześni.
Obecnie ilość zrealizowanych
posadzek żywicznych liczymy
w milionach m2, a ich zróżnicowanie
– od żywic epoksydowych,
poliuretanowych i metakrylowych,
o dużych odpornościach
chemicznych i mechanicznych,
elastycznych i odprowadzających
ładunki elektryczne, mineralnych
zacieranych, po ostatnie realizacje
z polimocznikowych membran
natryskowych Sikalastic®-8800
– pozwala nam zaspokoić potrzeby
i oczekiwania większości inwestorów.
1
Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu
od 2006 roku na Liście Światowego Dziedzictwa
UNESCO – 8000 m2 posadzek m.in.
na zadaszonym dziedzińcu przeznaczonym
na powierzchnię wystawienniczą.
2
Posadzka o dużej odporności mechanicznej
i chemicznej w nowej zajezdni autobusowej
we Wrocławiu
3
Wrocławskie Centrum Badań EIT+
Posadzki chemoodporne, antyelektrostatyczne
i przeciwpoślizgowe

Posadzka w Zakładach Celulozy i Papieru w Świeciu – od 1992 roku
do dnia dzisiejszego łącznie wykonano 19 740 m2 posadzek w różnorodnych
systemach Sikafloor®
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4
Poliuretanowo-cementowa posadzka
Sikafloor® PurCem o dużej odporności
mechanicznej i chemicznej w hangarze
samolotowym Adriana Aviation w Watorowie
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Trwałe pokrycia dachowe
Jako jedna z pierwszych na świecie, Sika opracowała kompleksowy system izolacji
przeciwwodnych i uszczelnień, który obejmuje m.in. membrany dachowe Sikaplan® i Sarnafil®.
Pierwszą naszą realizacją był dach nad pomieszczeniami
magazynowymi firmy PPH PROTYM w Przeźmierowie w 1994
roku – ułożono wówczas ok. 1200 m2 membrany Sikaplan® 15G.
Następnie ruszyliśmy z serią remontów dachów na halach
produkcyjnych fabryki porcelany w Lubianie k/Kościerzycy,
gdzie do 1999 roku dostarczyliśmy 40 000 m2 membrany
Sikaplan® 15G. W przypadku obu projektów dachy spełniają
swoją funkcję do dnia dzisiejszego.
Kolejne lata to dynamiczny rozwój wiążący się z rosnącą
liczbą realizacji i wdrażaniem nowych technologii. W 2006
roku wprowadziliśmy na polski rynek membranę Sarnafil®
o większej trwałości i szerszym zastosowaniu. Nasze
flagowe technologie Sikaplan® oraz Sarnafil® dzięki swoim
właściwościom mogą być stosowane do dachów mocowanych
mechanicznie, klejonych oraz balastowych, w tym również
dachów zielonych.

Mieliśmy świadomość dużego zaufania, jakim obdarzono
nasze produkty i systemy, stosując je na coraz większej liczbie
inwestycji. Dało nam to dużą motywację do dalszego rozwoju.
W 2015 roku wprowadziliśmy kolejne innowacyjne rozwiązanie
– płynną dachową membranę uszczelniającą SikaRoof® MTC
(Moisture Triggered Chemistry) opartą na unikalnej technologii
wykorzystującej wilgoć atmosferyczną do procesu wiązania
materiałów. Oznacza to, że membrany hydroizolacyjne
mogą utwardzać się w różnych warunkach atmosferycznych,
w niskich i wysokich temperaturach i przy różnej wilgotności
powietrza.
Jesteśmy dumni, patrząc na nasze osiągnięcia w zakresie
pokryć dachowych w przeciągu ostatnich 25 lat. Z nieukrywaną
satysfakcją stwierdzamy, że do końca 2015 roku dostarczyliśmy
na polski rynek 11 698 176 m2 membran dachowych Sikaplan®
i Sarnafil®.

Rok 2007 był dla nas niezwykle ważny – po raz pierwszy roczna
sprzedaż membran dachowych przekroczyła milion m2.

Szczelny dach w systemie Sarnafil®
Na dachu o powierzchni 1600 m2 zastosowano membranę
lakierowaną do dachów dekoracyjnych typu Sarnafil® G-410 EL Felt
o gr. 1,8 mm w kolorze „window grey” (RAL 7040). Kołnierze jako
elementy systemowe wykonane z tego samego materiału,
co membrana PCW, zostały dostarczone na budowę „na wymiar”.
Dzięki temu udało się uzyskać efekt „dachu blaszanego”,
jednak w pełni szczelnego oraz funkcjonalnego.
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na polskich dachach
ułożono ponad 11,5 km2
membran dachowych
sikaplan® i sarnafil®
– ilość wystarczająca
na pokrycie całej
powierzchni pragi
północ w warszawie

Dekoracyjny dach
w systemie Sarnafil®
Zastosowano
membranę lakierowaną
do dachów
dekoracyjnych typu
Sarnafil® G-410 EL Felt
o gr. 1.2 mm w kolorze
„patina green”
(RAL 6525), elementy
systemowe oraz profile
dekoracyjne imitujące
rąbki stojące,
występujące na
pokryciach blaszanych.

Remont dachu systemem Sikaroof® Mtc
Do naprawy dachu obiektu zastosowano
system SikaRoof ®MTC 18. Istniejące
bitumiczne pokrycie dachowe zostało
oczyszczone, a następnie naniesiono
pierwszą warstwę izolacji przeciwwodnej
membranę Sikalastic® 601 BC, którą
wzmocniono matą z włókna szklanego Sika
Reemat Premium. Na izolacji ułożono
warstwę wierzchnią z membrany
Sikalastic® 621 TC. Elementy stalowe przed
ułożeniem membrany gruntowano
materiałem Sikalastic® Metal Primer.

Pokrycie dachowe na Tauron Arena Kraków
Membranę fpo/tpo sarnafil ts 77-15 mocowaną
mechanicznie w systemie Sarnafast zastosowano
do wykonania dachu o powierzchni około 13 tys. m2.

WE ARE SIKA POLAND
Wspólnie od ponad 25 lat budujemy Polskę
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MOSTY I ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE
Bogata oferta Sika zawiera całą gamę produktów pozwalających na pełną realizację każdego
rodzaju budowli. W ciągu 25 lat działalności wypracowaliśmy różnorodne rozwiązania technologiczne,
kompleksowo zaspokajające potrzeby inwestorów, projektantów i wykonawców. Przykładem
rozwiązań „od fundamentów po dach” są m.in. budowa Mostu Rędzińskiego i fabryki Volkswagena.

MOST RĘDZIŃSKI WE WROCŁAWIU
Autostradowa Obwodnica Wrocławia to jedna z największych
inwestycji drogowych zrealizowanych w Polsce w ciągu
ostatnich lat. Najbardziej wyróżniającą się częścią tego projektu
jest Most Rędziński, będący najwyższą i najdłuższą tego typu
konstrukcją w Polsce i jedną z największych w Europie.
Podczas budowy Mostu Rędzińskiego zastosowano
następujące technologie Sika:

kompleksowe domieszki do betonu Sika® Viscocrete®,
Plastiment®, Sikament®

środek do pielęgnacji betonu Sika® NB 1

powierzchniowe opóźniacze wiązania Sika® Rugasol

systemy naprawcze betonu Sika® MonoTop i Sikadur®

żywice do iniekcji strukturalnych Sikadur®-52 i Sikadur®-53

maty z włókien węglowych SikaWrap do wzmocnień
konstrukcji

powłoki ochronne do betonu Sikagard® 50 W i Sikagard® 680 S

żywiczne materiały gruntujące pod papę Sikafloor®
i Sikadur®

nawierzchnie chodników z żywicy epoksydowopoliuretanowej SikaCor® Elastomastic TF

uszczelnienia szczelin i dylatacji materiałem uszczelniającym
Sikaflex® PRO 3

zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych
systemem SikaCor® EG

JEDEN Z CZTERECH
NAJWIĘKSZYCH
NA ŚWIECIE
I NAJWIĘKSZY
W EUROPIE MOST
BETONOWY
PODWIESZONY
do jednego
pylonu

najdłuższe
przęsło
żelbetowe
w Polsce –
256 metrów

NOWA FABRYKA VOLKSWAGENA WE WRZEŚNI
Sprawna realizacja dostaw na jeden z największych placów
budowy w Europie, obsługa techniczna 5 generalnych
wykonawców i licznych podwykonawców, szkolenia na
placu budowy dla łącznie ok. 200 dekarzy – to wyzwania,
które należało podjąć, współpracując przy wznoszeniu
nowej fabryki Volkswagena we Wrześni.
Budowa nowej fabryki Volkswagena we Wrześni jest
doskonałym przykładem praktycznego podejścia do realizacji
idei „od fundamentów po dach”. Systemowe rozwiązania Sika
obejmowały:

system pokryć dachowych Sarnafil® TS dla 400 000 m2
dachu. Łącznie wykorzystano 410 000 m2 membrany
Sarnafil® TS 77-15, 390 000 m2 folii paroizolacyjnej
Sarnavap® 1000E, 7200 szt. prefabrykowanych kształtek
Sarnafil® T Corner, 1500 szt. świetlików i klap dymowych,
42 000 mb profili mocujących Sarnabar®, 770 000 szt.
elementów mocujących oraz 4300 kg kleju Sarnacol® T 660

różnorodne systemy posadzek żywicznych Sikafloor®
dopasowane do funkcji i specyfiki danego obiektu
(m.in. posadzki chemoodporne, antyelektrostatyczne,
o właściwościach antypoślizgowych, posadzki z żywic
z certyfikowanego systemu WHG ochrony wód gruntowych
przed skażeniem) na łącznej powierzchni ok. 90.000 m2

materiały do impregnacji posadzek betonowych
Sikafloor® CureHard z posypką utwardzającą na powierzchni
ok. 110 000 m2,


samorozlewne podlewki cementowe SikaGrout® w ilości
ok. 60 ton pod stopy słupów stalowych oraz stalowe płyty
podstaw robotów,

taśmy i materiały uszczelniające Sikadur-Combiflex®
oraz Sikaflex® do wypełnienia dylatacji, przerw roboczych,
szczelin i spoin,

powłoki ochronne SikaCor® do zabezpieczenia
antykorozyjnego ok. 18 000 ton konstrukcji stalowych
(co daje ok. 450 000 m2) zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN ISO 12 944: kategoria korozyjności C2,
okres trwałości H (ochrona długa – powyżej 15 lat),

domieszki do betonu przeznaczone do wykonania
betonowych nawierzchni i posadzek – w zależności
od miejsca wbudowania, funkcji, czasu układania,
oczekiwanych właściwości itp. nawierzchni lub posadzki
– stosowano domieszki uplastyczniające, upłynniające,
przyspieszające wiązanie i narastanie wytrzymałości oraz
napowietrzające z następujących grup produktowych:
Plastiment®, Sikament®, Sika® ViscoCrete®, Sika®
ViscoFlow®, SikaPlast®, Sika® Rapid, SikaAer® i Sika® LPS.

Na dachu nowej
fabryki Volkswagena
w Polsce zastosowano
około 400 000 m2
membrany dachowej
– ilość wystarczająca
na pokrycie 50 boisk
piłkarskich

NAJWIĘKSZY NA ŚWIECIE
MOST BETONOWY
Z DWIEMA NIEZALEŻNYMI
JEZDNIAMI
PODWIESZONYMI
DO JEDNEGO PYLONU.
Najwyższy pylon
w Polsce: 122 metry
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STADIONY I HALE WIDOWISKOWE

Ergo Arena, Gdańsk
• Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej dachu
• Posadzki żywiczne na widowni, klatkach schodowych,
w holu parteru, w pomieszczeniach technicznych,
na kładce zewnętrznej
• Uszczelnienia zewnętrzne dylatacji

Sika posiada bogate doświadczenie w realizacji największych stadinów na świecie. W naszej
ofercie znajdują się kompleksowe rozwiązania do budowy, utrzymania oraz renowacji
stadionów i hal widowiskowych. Nic więc dziwnego, że jesteśmy obecni na największych
halach widowiskowych w Polsce. Największym wyzwaniem była realizacja wszystkich
stadionów na wydarzenia sportowe w ramach EURO 2012. Z kolei parę lat później nasze
technologie zostały zastosowane podczas wznoszenia hali widowiskowej TAURON Kraków
Arena.

Stadion Miejski We Wrocławiu
Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych trybun stadionu: taśmy
Sikadur-Combiflex®SG System
Hydroizolacja stropów żelbetowych na powierzchniach obciążonych
ruchem:
• papa termozgrzewalna Sika® Ergobit z materiałem gruntującym
Sika® Ergodur 500
• wodoszczelne membrany poliuretanowe Sikalastic®-821 LV
(nakładany natryskowo) oraz Sikalastic®-822 (nakładana ręcznie)
Wzmocnienie konstrukcji taśmami z włókien węglowych
Sika CarboDur®

Stadion Narodowy w Warszawie
Dodatki i domieszki do produkcji:
• ponad 100 km prefabrykowanych pali betonowych wbijanych
w podłoże już 3 dni po wyprodukowaniu
• 75 000 betonowych elementów prefabrykowanych
stanowiących konstrukcję stadionu: płyty audytoryjne,
rygle pod płyty audytoryjne, elementy trybun (nakładki, ścianki),
belki stropowe, dźwigary, słupy, płyty TT, biegi schodowe, stopnie
• 7995 sztuk prefabrykowanych schodów kaskadowych
• ponad 25 000 m3 betonu
Żywiczne systemy posadzkowe:
• na parkingach 30 000 m2
• w pomieszczeniach technicznych 25 000 m2
• na promenadzie i w ciągach komunikacyjnych 35 000 m2
Uszczelnienia i hydroizolacje:
• 35 000 mb uszczelnień połączeń prefabrykatów trwale
elastycznym materiałem Sikaflex® PRO-3
• taśmy uszczelniające Sikadur® Combiflex SG

Tauron Kraków Arena
Barwne systemy posadzkowe z żywic Sikafloor®-161
i Sikafloor®-264 o łącznej powierzchni 30 000 m2
na parkingach, ciągach pieszych i trybunach.
Pokrycia dachowe do wykonania dachu
o powierzchni około 13 000 m2.
Zastosowano membrany FPO/TPO Sarnafil® TS 77-15
mocowane mechanicznie w systemie Sarnafast®.
Systemy naprawy betonu – zaprawy naprawcze Sika® Repair.
Uszczelnienia dylatacji – Sikadur® Combiflex SG.
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Inea Stadion, Poznań
Domieszki do betonu konstrukcji stadionu:
Sika®Viscocrete®, Plastiment® oraz
Sikament®.
Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych
poliuretanowym materiałem
uszczelniającym Sikaflex®.
Systemy posadzkowe Sikafloor®
w audytoriach i ciągach pieszych.
Podlewki i zakotwienia: SikaGrout®.
Zabezpieczenie antykorozyjne 120 000 m2
konstrukcji stalowych:
SikaCor® EG System,
SikaCor® EG System RAPID
oraz SikaCor® PUR System.

WE ARE SIKA POLAND
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ROZWIĄZANIA SIKA DLA PRZEMYSŁU
Obecnie w produkcji przemysłowej obserwuje się dążenie do optymalizacji cyklów produkcyjnych,
a także upraszczania konstrukcji, które powinny być coraz lżejsze i bardziej energooszczędne przy
jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Sika od 25 lat oferuje szeroki
wachlarz produktów spełniających rosnące wymagania producentów szeroko rozumianej branży
transportowej, urządzeń przemysłowych i elementów budowlanych.
Początki na rynku przemysłu transportowego stanowiły spore
wyzwanie, by zastąpić dotychczasowe technologie spawania,
zgrzewania, nitowania i skręcania nowoczesnymi technologiami
klejenia, uszczelniania, wzmacniania i wygłuszania. Naszymi
pierwszymi klientami były fabryki autobusów Jelcz i Autosan,
a obecnie szeroką gamę naszych materiałów na swoich liniach
produkcyjnych stosują najwięksi producenci pojazdów użytkowych
w Polsce: Solaris, PESA, Newag, Volvo, MAN. Korzystając
z najnowszego pociągu, autobusu czy tramwaju, każdy z nas ma
kontakt z rozwiązaniami Sika.
Ogromnym osiągnięciem było również zdobycie znaczącego
udziału w rynku wymiany szyb samochodowych w Polsce. Oznacza
to, że w co drugim naprawianym samochodzie szyba instalowana
jest przy użyciu technologii Sika. Uznaniem cieszą się także
przywracające fabryczną jakość nadwozia materiały do napraw
powypadkowych karoserii.
Ponadto, nasze technologie do klejenia strukturalnego
i uszczelnienia szczelin i poprawy akustyki stosuje się
w produkcji nowych samochodów w zakładach Volkswagena
w Poznaniu oraz Fiata w Tychach.
Mocną pozycję zajmujemy także na rynku Marine, będąc
stałym dostawcą do największych producentów jachtów i łodzi
motorowych. Od początku naszej działalności współpracujemy
z renomowanym biurem projektowym Choreń Design & Consulting,
którego założyciel, p. Z. Choreń, jest konstruktorem i projektantem
najpiękniejszych żaglowców. Nasze technologie elastycznego
klejenia oraz systemy morskich wylewek zapewniły najwyższą
jakość potrzebną w ciągu długotrwałej eksploatacji na morzu już
na przeszło dwudziestu żaglowcach, m.in. Dar Młodzieży, Fryderyk
Chopin, Mir oraz na najnowszym Le Quy Don.

Szeroka gama produktów przemysłowych znajduje
zastosowanie także w produkcji okien i szklanych konstrukcji
elewacji.
Nasze materiały, w tym systemy silikonów inżynierskich do
klejenia strukturalnego, uszczelnienia szyb zespolonych
i uszczelnień pogodowych, zostały zastosowane w elewacjach
szklanych najwyższych wieżowców w Polsce – Warsaw Spire
i Złota 44 w Warszawie, Sky Tower we Wrocławiu oraz
najnowszej inwestycji – Proximo.

Moje pierwsze doświadczenia z firmą SIKA Poland miały
miejsce 24 lata temu. Czasy były trudne – po transformacji
ustrojowej Polska była naprawdę „w ruinie”, ale dawało
to napęd do działania. Jako poligon służyły nam fabryki
autobusów i ciężarówek JELCZ i AUTOSAN. Tam
dokonywaliśmy pierwszych „cudów” technologicznych
z zastosowaniem szwajcarskich materiałów. Wymagało
to nie tylko zmian technologicznych w procesach
produkcyjnych, ale przede wszystkim zmiany sposobu
myślenia o spawaniu, klejeniu, uszczelnianiu, antykorozji,
zabezpieczeniach ochronnych. Starzy majstrowie nie
byli początkowo przekonani do idei klejenia pojazdów.
Rysowali kółka na czole, zapewniając ,że „będziesz pan
zbierał te blachy i szyby po ulicach.” Minęło wiele lat
i autobusy, wagony kolejowe, ciężarówki nadal jeżdżą,
a my nie zbieraliśmy dotychczas niczego.
Bogdan Pieroń,
pierwszy Dyrektor działu Industry Sika Poland

Dostarczamy także innowacyjne technologie i rozwiązania
dla producentów płyt warstwowych, dużego sprzętu
AGD, producentów kolektorów słonecznych czy paneli
fotowoltaicznych, turbin wiatrowych oraz dla modelarni
i narzędziowni związanych z przemysłem odlewniczym.

Co drugi naprawiany
samochód w Polsce ma
szybę zainstalowaną
przy użyciu
technologii Sika
Tramwaj z rodziny Solaris Tramino

Wieżowiec Sky Tower we Wrocławiu – systemy elewacyjne Sika

Co roku tylko z fabryki
Fiata w Tychach
i zakładów Volkswagena
w Poznaniu wyjeżdża
OKOŁO PÓŁ MILIONA
samochodów,
do produkcji których
używa się KILKASET TON
klejów i materiałów
uszczelniających Sika

Bezemisyjny autobus
Solaris Urbino 12 electric
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Jacht z firmy Galeon

Today we are a well-recognized company for the
Polish Industry who is using all technologies. A team
of 10 people is every day on the road to offer new and
existing customers Sika solutions. Two people of this
team are active in our Technical Service Center to test
the best solution for these customers. Our technical
Service is one of the most valuable services. They
recommend the customer the best solutions and can
help the customers with the right choice of equipment.
Seven other people are active in our Target Market
Industry to visit customers in the different market
fields like Automotive Aftermarket, Transportation,
Marine, FFI (Facades, Fenestration and Insulating
Glass), and Manufacturing & Assembly. I am very
proud that I had the opportunity to work with this
team during the last 12 years and could achieve nice
results and hope it will continue like this for many
years.
Hans Pierik, Sika Europe Management AG
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WSPÓLNIE BUDUJEMY POLSKĘ
OD PONAD 25 LAT
1989

Pierwsi w Polsce

Jako pierwsi po
roku
wprowadziliśmy kompleksowe
systemy do napraw i zabezpieczenia
chłodni kominowych i kominów
przemysłowych.

wdrożyliśmy technologię wzmocnień
konstrukcji kompozytami z WŁÓKIEN
WĘGLOWYCH CFRP (1996).

we wprowadzaniu syntetycznych membran
dachowych na rynku polskim – PIERWSZA REALIZACJA

1994

roku.

ponad 25 lat

Od
jesteśmy na
polskim rynku liderem w segmencie posadzek
epoksydowych wylewanych gładkich oraz
antyelektrostatycznych.
ZAPEWNIAMY MATERIAŁY DLA

50% rynku

WYMIANY SZYB SAMOCHODOWYCH
W POLSCE – CO DRUGI NAPRAWIANY
SAMOCHÓD MA SZYBĘ ZAINSTALOWANĄ
PRZY UŻYCIU TECHNOLOGII SIKA.

Ponad 150

ton materiałów z serii
Icosit KC® w ciągu 25 lat.

pierwsi

Jako
w Polsce
wdrożyliśmy technologię betonów
samozagęszczalnych (SCC).
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Na wszystkich stadionach
w Polsce zrealizowanych
na potrzeby

EURO 2012

zastosowano rozwiązania Sika:
technologie betonu, systemy
posadzkowe, powłoki ochronne
na konstrukcje stalowe, klejenie
i uszczelnianie, hydroizolacje,
podlewki i zakotwienia.

1000 obiektów

z betonu towarowego klasy

dzięki
Sika
powstał

inżynierskich w Polsce.

C70/85

domieszkom

Do wykonania elewacji

Nowatorska technologia izolacji
trwale związanych
z betonem SikaProof® A
została po raz pierwszy
zastosowana w 2014 roku, a
w 2015 roku zaizolowaliśmy

W POLSCE (WARSAW SPIRE I ZŁOTA 44 W WARSZAWIE,
SKY TOWER WE WROCŁAWIU) ZASTOSOWANO
zastosowano kleje i materiały uszczelniające Sika.

ponad
konstrukcji podziemnej centrum
handlowego we Wrocławiu.

najwyższych
szklanych
wieżowców

56 000 m2

Najpiękniejsze żaglowce projektowane w Polsce
powstają z zastosowaniem materiałów Sika.

Co roku tylko z fabryki Fiata w Tychach i zakładów
Volkswagena w Poznaniu wyjeżdża około

pół miliona
kilkaset ton

samochodów, do produkcji których używa się
klejów
i materiałów uszczelniających Sika.

inwestycji
torowych w Polsce oraz linie tramwajowe
w ponad25 miastach Polski. Łącznie ponad

6500

Most w Kwidzynie – pierwszy w Polsce most

nowej generacji.

Jesteśmy pionierAMI
w

Technologie Sika zostały
zastosowane na ponad

3 mln
200 km

m2 nawierzchni lotnisk
Około
(płyty startowe i postojowe) ORAZ PONAD

AUTOSTRAD I DRÓG
EKSPRESOWYCH W POLSCE WYKONANyCH JEST
W TECHNOLOGII BETONOWEJ SIKA.
NASZA INNOWACYJNA TECHNOLOGIA IZOLACJI
TRWALE POŁĄCZONEJ Z KONSTRUKCJĄ
UMOŻLIWIA ZNACZNE SKRÓCENIE PROCESÓW
BUDOWLANYCH.

Na polskich dachach ułożono

11,5 km2

łącznie ponad
membran dachowych Sikaplan
i Sarnafil – ilość wystarczająca
na pokrycie całej powierzchni Pragi
Północ w Warszawie.

Materiały Sika zastosowano na prawie

50

120

i na ponad
kominach, w tym
na czterech z pięciu najwyższych w Polsce.

Dostarczyliśmy materiały na ponad

100

oczyszczalni ścieków, m.in.
na największe w Polsce: w Warszawie,
we Wrocławiu i w Poznaniu.

Polskie konstrukcje betonowe uszczelniono

360

chłodniach kominowych

ponad
kilometrami taśm systemu
Sika® Combiflex.

275 km

Ponad
taśm Sika Carbodur®
zastosowanych do wzmacniania polskich
konstrukcji odpowiada odległości pomiędzy
Warszawą a Krakowem.
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Nasze materiały mają prawie
aktualnych Aprobat i Rekomendacji
Technicznych

ITB

oraz

WE ARE SIKA POLAND
Wspólnie od ponad 25 lat budujemy Polskę

.

59

SIKA NA ŚWIECIE

KIM JESTEŚMY?
Sika jest światowym koncernem dostarczającym specjalistyczne
produkty chemiczne i zajmuje czołowe miejsce wśród
producentów materiałów wykorzystywanych do uszczelniania,
klejenia, wygłuszania, wzmacniania i ochrony konstrukcji
nośnych w budownictwie (budynki i obiekty infrastrukturalne)
oraz w przemyśle (pojazdy, elementy budowlane, sprzęt AGD).
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Oferta Sika obejmuje wysokiej jakości domieszki do betonów,
specjalistyczne zaprawy, uszczelniacze i kleje, materiały
wygłuszające i wzmacniające, systemy wzmacniania
konstrukcyjnego, posadzki przemysłowe i membrany.
Sika posiada oddziały w ponad 80 krajach świata i zatrudnia
ponad 16 000 pracowników tworzących profesjonalne zespoły
lokalnej obsługi klientów.

Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland
Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”),
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi
Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS),
określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży
towarów Sika. OWS stanowią integralną cześć wszystkich
umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest
zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie
obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze
przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych
elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub
złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru
towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się
z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej
użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień
lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są
ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we
wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej
Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi
na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych
dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja
Techniczna.

SIKA POLAND Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89 • 02-871 Warszawa
tel. +48 22 31 00 700 • fax +48 22 31 00 800
e-mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

concrete
Sika Technologies for Mining
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