
FABRICAREA UȘILOR 
SOLUȚII ȘI SISTEME
PENTRU LIPIRE ȘI SIGILARE
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Avantajale tehnologiei de lipire devin evidente în 
special pentru:
• design-ul modern al uşilor
• dimensiuni speciale
• sisteme de protecţie antiefracţie
• rezistenţa la deformare
• izolaţia termică

Produsele de lipire şi etanşare Sika sunt:
• rezistente  la intemperii
• rezistente  la diferenţele de temperaturi
• optimizate pentru procese de fabricaţie
• verificate de către Institutul pentru 
   Tehnologia Ferestrelor (IFT Rosenheim)

Etanşare /sigilare 
primară geam izolator

Lipire panou sandwich Etanşare /sigilare 
secundară geam izolator
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Lipire structurală și 
protecţie anti-efracţie

10 

Sigilare la intemperii

Tehnologiile Sika pentru fabricarea uşilor de intrare 
din lemn, PVC şi aluminiu sunt potrivite pentru 
producţia individuală şi în serie a panourilor de uşă, 
a cadrelor de uşă şi pentru fabricarea panourilor 
vitrate din diferite materiale.  
 

Sika AG, cu sediul în Baar, Elveţia, 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 industriale, precum şi sisteme de acoperişuri şi 

impermeabilizare. 

Prezenţa locală la nivel mondial în 90 de ţări, cu peste 160 de unităţi de productie  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. 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: 

Concrete (Betoane), Waterproofing (Impermeabilizări); Roofing (Acoperişuri), Flooring 

(Pardoseli), Sealing and Bonding (Sigilari şi Lipiri), Refurbishment (Renovări şi Reparaţii), 

Industry (Industrie). 

Sika România, subsidiară a concernului elveţian, a fost înfiinţată în 2002, iar incepând 

cu luna iunie 2008 a dat în folosinţă fabrica de aditivi de la Braşov - prima unitate de 

producţie Sika din România. În plus, Sika a inaugurat în 2014 şi cea de-a doua fabrică 

din România, la Căpuşu Mare, judeţul Cluj, unde va produce atât mortare speciale, cât şi 

mortare folosite ca adezivi.

Compania este lider de piaţă în domeniul aditivilor pentru betoane, a pardoselilor 

industriale, sistemelor de membrane pentru acoperişuri, a consolidărilor cu fibre de 

carbon, dar şi a mortarelor speciale.

Sika România a fost implicată în proiecte locale importante printre care se numără 

Floreasca City Center, Floreasca Business Park, extinderea reţelelor Dedeman şi Kaufland, 

consolidarea hotelului Domogled din Băile Herculane, turnul de răcire Paroşeni, loturile 

de autostradă de pe Coridorul IV Paneuropean, reabilitarea căii ferate Sighişoara – Atel şi 

multe altele.

În iulie 2014 Sika România a devenit  membră a Romania Green Building Council, 

asociaţie non-profit, apolitică, ce încurajează condiţiile de piaţă, educaţionale şi 

legislative necesare pentru promovarea construcţiilor de înaltă performanţă care sunt 

atât sustenabile, cât şi profitabile. Prin toate acţiunile sale, Sika înglobează principiile 

dezvoltării sustenabile în conceptele de business şi management, în strategia de 

cercetare şi dezvoltare, în activităţile de vânzări şi de marketing, precum şi în procesele 

de producţie.

Primirea statutului de membru a RoGBC confirmă, o dată în plus, calităţile Sika pe plan 

local şi, mai ales, implicarea companiei în dezvoltarea de construcţii sustenabile.

SEDIU CENTRAL
050562 Bucureşti,
Sector 5, Str. Izvor, Nr. 92-96,
Clădirea Forum III, Etaj 7
Tel.: +40 21 317 33 38
Fax: +40 21 317 33 45 

SEDIU ADMINISTRATIV
500450 Braşov,
Str. Ioan Clopoţel, Nr. 4,
Tel.: +40 268 40 62 12
Fax: +40 268 40 62 13
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro

Se aplică condiţiile noastre comerciale generale în vigoare. 
Vă rugăm sa consultaţi cu atenţie fişele tehnice înainte de utilizare şi aplicare.

SIGILĂRI ROSTURI

Sikaflex®
Sikasil®

SUBTURNĂRI

Sikadur®
SikaGrout®

ACOPERIŞURI

Sarnafil®
Sikaplan®
SikaRoof® MTC®

IMPERMEABILIZĂRI

Sikaplan®, Sikalastic®
Sika® & Tricosal® Water stops
Sika® Injection Systems

PRODUSE PENTRU BETOANE

Sika® ViscoCrete®
Sika® Retarder®
Sika® SikaAer®

PARDOSELI

Sikafloor®
SikaBond®

Gama completă de soluţii Sika pentru Construcţii

REPARAREA ŞI PROTECŢIA BETONULUI

Sika® MonoTop®
Sikagard®
Sikadur®

PROTECŢII ANTICOROZIVE ŞI LA FOC

SikaCor®
Sika® Unitherm®

CONSOLIDĂRI STRUCTURALE

Sika® CarboDur®
SikaWrap®
Sikadur®
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RECOMANDARE PRODUSE

1 SikaForce®-7900

Avantajele produsului 

Rezistenţă mecanică mare

Adeziune pe suprafeţe variate

Raport de amestecare 1:1 în funcţie de volum

Mixer scurt, pentru reducerea pierderilor

Avantajele produsului

Adeziune bună pe majoritatea materialelor

Întărire independentă de umiditate

Timp de lucru ridicat

Timp de presare redus

Fără solvenţi

6 SikaForce®-7710 L35

2 SikaLock® 2020

Avantajele produsului

Timp de întărire foarte scurt 

Conceput special pentru lipirea cauciucului

Aplicare curată datorită  duzei  
de aplicare optimizate

Avantajele produsului

Adeziune instantă pe substraturi variate, 
tratament preliminar redus

Rezistent la UV

Folia de protecţie uşor de înlăturat

3 Sika® Glazing Tape Prefix 4 Sikaflex®-221/-553, Sikasil® SG-500/SG-20

Avantajele produsului

Elasticitate mare

Rezistenţă mare la rupere

Aplicare simplă

Întărire independentă  de umiditate
în cazul Sikaflex®-553 si Sikasil SG-500

Certificat EOTA ETAG  pentru lipirea structurală 
a sticleirezistentă la UV, pt. Sikasil® SG-500/
SG-20 Sikasil® SG-500/SG-20

Avantaje produs 

Compatibilitate largă cu mat. de etanşare a 
geamului izolator

Testat de către furnizorii de sistem  
referitor la protecţia antiefracţie

Aderenţă bună pe majoritatea materialelor

Rezistent la UV

9 Sikasil® WT-480 10 Sikasil® WS-605 S

Avantaje produs 

Rezistenţă excelentă la UV şi intemperii

Aderenţă foarte bună pe sticlă,  metal, 
plastic şi lemn

Nu pătează materialele adiacente

5 SikaBond® FoamFix

Avantajele produsului

Apăsare ulterioară redusă

Aplicare simplă, rapidă

Aderenţă pe toate materialele
termoizolante uzuale

Proprietăţi fonoizolante bune

10

3

5

4

1

2 

9

7

8

6

Benzi dublu adezive 
de fixare

Lipirea la colţ Lipire la garnituri / 
chedere

2 3 4 1

Lipirea panourilor 
pe structura ușii

5 

Izolaţie termică IG-Primär-AbdichtungSandwich-Verklebung IG-Sekundär-Abdichtung

7 8 9 6

Einbruchschutz

10 

Nassverglasung

Die Vorteile der Klebetechnologie kommen  
besonders zum Tragen bei  
•  Modernem Türdesign 
•  Sondergrößen 
•  Einbruchschutz 
•  Verzugstabilisierung 
•  Wärmedämmung 
 
Sika Kleb- und Dichtstoffe sind  
•  Witterungsbeständig 
•  Temperaturbeständig 
•  Prozessoptimiert 
•  ift-geprüft

Sika Technologien für die Herstellung von Ein-
gangstüren aus Holz, PVC und Aluminium sind 
geeignet für Einzel- und Serienproduktionen von 
Türblatt- und Rahmenherstellung sowie Seiten- 
teilverglasungen aus verschiedensten Materialien.  
 

TEHNOLOGII DE ETANȘARE ȘI LIPIRE 
PENTRU FABRICAREA UȘILOR

SISTEME DE ADEZIVI ȘI SIGILANȚI

Denumire produs Aplicare Proprietăți Sul
50m Sticlă Cutie

Set A+B Cartuș Sac  
tubular

Tambur 
de carton

Găleată 
20l

Butoi  
200l

1
SikaForce®-7900 
PU bicomponent

Lipirea  
la colţuri

Rezistenţă mecanică 
superioară   

2
SikaLock® 2020 
Cianacrilat

Lipire garnituri 
la colţuri

Adeziune rapidă 3)

3
Sika®Glazing Tape 
Prefix

Banda dublu 
adezivă pentru 
montaj

Adeziv acrilic 
Rezistent la UV 

4
Sikaflex®-221  
PU monocomponent

Lipirea panourilor 
pe structura ușii

Lipire elastică,
adeziune ridicată    

4
Sikaflex®-553  
PU bicomponent

Lipirea panourilor 
pe structura ușii

Lipire elastică, rapidă,
adeziune ridicată    

4
Sikasil® SG-500  
Silicon bicomponent

Lipire structurală 
Rezistent la UV,  
certificat ETA 1)

4
Sikasil® SG-20  
Silicon  
monocomponent

Lipire structurală 
Rezistent la UV,  
certificat ETA    

5
SikaBond® FoamFix 
PU monocomponent

Izolaţie termică
Izolaţie termică bună, 
fără expandare ulterioară 

6
SikaForce®-7710 L35  
PU bicomponent

Lipirea panourilor 
sandwich

Gamă largă de 
aplicaţii   

7
SikaGlaze® IG-25 
HM plus Silicon

Sigilare secundară 
pentru geam izolator

Agrementat pentru 
geam izolator cu Argon 1)

8
SikaGlaze® IG-5 PIB
PIB

Sigilare primară  
pentru geam izolator

Disponibil în culori 
negru și gri 

9
Sikasil® WT-480  
Silicon bicomponent

Protecţie 
anti-efracţie

Compatibil cu sigilarea 
geamului izolator  2) 1)

10
Sikasil® WS-605 S 
Silicon  
monocomponent

Sigilarea  
panourilor de 
sticlă/metal

Rezistent la 
intemperii și UV    

1) Component A în butoi de 200l, component B în găleată de 20l 2) Componente A şi B în găleată de 20l                     3) Nu este disponibil în toate companiile naţionale

AGENȚI DE TRATARE PRELIMINARĂ

Produs Aplicare Ambalaj

Sika® Activator-205
Tratare preliminară  
a suprafeţelor

Cutie 250 ml, 1 l

Sika® Primer-209 D
Tratare preliminară  
a suprafeţelor

Cutie 250 ml, 1 l

Sika® PowerClean Aid
Decontaminare silicon,  
aplicator de primer

Cutie de 24 buc.

AGENȚI DE CURĂȚARE

Produs Tip Ambalaj

Sika® Cleaner P Curăţare suprafaţă metalică Cutie 250 ml, 5 l

Sika® Remover-208 Agent de curăţare 30 ml, 250 ml, 1 l

Sika® Handclean Șerveţele de curăţare Găleată, 70 prosoape

Sika® CleanGlass Agent curăţare sticlă Sticlă de 500 ml


