
În calitate de lider de piaţă la nivel mondial în sectoarele 
produselor chimice pentru construcţii şi industrie, Sika 
foloseşte continuu noul potenţial de creştere pe toate 
pieţele sale, prin inovaţie, calitate şi servicii. Sika oferă 
clienţilor săi soluţii inovatoare care stimulează eficienţa, 
durabilitatea şi aspectul estetic al clădirilor, facilităţilor 
de infrastructură, instalaţiilor şi vehiculelor în timpul 
producţiei şi utilizării. Conceptele complet integrate 
oferite de Sika abordează întregul ciclu de viaţă al unei 
instalaţii, de la construcţia iniţială până la momentul 
în care repararea, renovarea sau extinderea devin 
necesare. Prelungirea duratei de viaţă a unei instalaţii, 
prin întreţinerea şi modernizarea corespunzătoare este 
importantă atât din punct de vedere economic cât şi 
ecologic. Cele şapte pieţe Sika sunt: 

PARDOSELI ŞI StRAtuRI DE PROtEcţIE

SIGILăRI & LIPIRI BEtOANE

INDuStRIEAcOPERIŞuRI

RENOVăRI IMPERMEABILIZăRI

Cele şaPte Pieţe Sika 

SIKA - O cOMPANIE cu MAI MuLt DE 100 DE ANI DE IStORIE 

Sika Zurich

Pe 5 continente
n În 90 ţări
n Peste 160 companii de producţie şi marketing
n 17.000 angajaţi în întreaga lume
Sika aG, cu sediul în Baar, elvetia, este o companie 
de produse chimice de specialitate activă la nivel 
global. Sika furnizează produse pentru industria de 
construcţii, dar şi pentru industriile producătoare 
(auto, autobuze, camioane, feroviară, centrale solare 
şi eoliene, faţade). 

liniile de produse Sika conţin aditivi pentru beton 
de înaltă calitate, mortare de specialitate, sigilanţi 
şi adezivi, materiale de amortizare şi de întărire, 
sisteme de consolidare structurală, pardoseli indus-
triale, precum şi sisteme de acoperişuri şi imper-
meabilizare. Prezenţa locală la nivel mondial în 90 
de ţări şi cei aproximativ 17.000 de angajaţi leagă 
clienţii direct de Sika şi garantează succesul tuturor 
partenerilor. În 2014, Sika a generat vânzări anuale 
de 5,6 miliarde CHF.

PROFilUl CORPORatiV Sika aG

istoria Sika a început în 1910, 
când kaspar Winkler, fonda-
torul Sika, a inventat Sika-1, 
un impermeabilizant cu priză 
rapidă pentru mortar, folosit 
pentru a impermeabiliza tun-
elul Gotthard, permiţând astfel 
companiei feroviare elveţiene 
să electrifice această legătură 
importantă între europa de 
Nord şi de Sud. kaspar Winkler 

a recunoscut o nevoie viitoare, la nivel global, pentru 
aditivii săi „deschizători de drumuri” şi a deschis 
filiale în întreaga lume. Deja în 1930, 15 filiale Sika din 
europa, SUa, argentina, Brazilia şi Japonia stabileau  
noi pieţe de produse chimice pentru construcţii.
astăzi Sika este lider tehnologic şi de piaţă la nivel 
mondial în produse chimice de specialitate pentru 
Construcţii şi industrie, oferind sisteme complete şi 
soluţii la probleme.


