MAI MULTĂ VALOARE
CU UN IMPACT MAI MIC
SUSTENABILITATEA SIKA

ANGAJAMENT
1 milion de clienţi
16.293 de angajaţi
	peste 100 de ani de inovaţie

STRATEGIA
Consolidarea utilităţilor şi
reducerea impactului

INIŢIATIVA
PREZENŢA GLOBALĂ DE RAPORTARE
GLOBALĂ
Peste 160 de UNITăţI DE PRODUCţIE
84 de ţări

www.sika.com/Sustainability

sIKA adoptă G4

Sustenabilitatea
pe scurt
Performanţa economică:

Profit
operaţional
(EBIT) de
peste 10% din
vânzările
nete

Soluţii sustenabile:

Toate noile
dezvoltări de
produse sunt
evaluate, toate
proiectele cheie
locale implementatE

Energie:

3% mai puţin
consum de
energie pe
tonă şi an
Apă/Deşeuri:

Comunităţile locale / societatea:

5% mai multe
proiecte pe an

Siguranţa la locul de
muncă:

3% consum mai mic
de apă şi deşeuri pe 5% accidente
mai puţine pe
tonă şi an
an

Profil Sika este o companie de produse chimice speciale, cu o
poziţie de lider în dezvoltarea şi producţia de sisteme şi produse
pentru lipire, sigilare, amortizare, consolidare şi protecţie în sectorul construcţiilor şi în industria de autovehicule. Sika are filiale
în 84 de ţări din întreaga lume şi produce în peste 160 de fabrici.
Cei peste 16.000 de angajaţi generează vânzări anuale de 5.142,2
milioane
CHF. Sika
sustenabilitatea
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Sika a avut succes ca o companie tehnologică pentru mai
mult de 100 de ani. Încă de la început, sustenabilitatea a
fost un element central al strategiei societăţii şi pentru
acţionarul majoritar, familia fondatorului.

Sustenabilitatea Sika
Cuprins
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Angajamentul nostru

Ne angajăm să fim
pionieri pentru soluţii
durabile, să abordăm
provocările globale şi să
realizăm acest lucru în
condiţii de siguranţă, cu
cel mai mic impact asupra
resurselor
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sustenabilitatea Sika
Angajamentul nostru

Dragi prieteni Sika,
Compania noastră are o perspectivă pe termen lung asupra
dezvoltării afacerii şi acţionează cu respect şi responsabilitate
faţă de clienţii, părţile interesate şi angajaţii săi. Operăm cu
un puternic accent pe siguranţă, calitate, mediu, tratament
echitabil, implicare socială, creştere responsabilă şi crearea
de valoare.
Provocările globale
Lumea şi societatea se confruntă cu provocări pe care şi companiile trebuie să le abordeze în mod activ. Schimbările climatice,
populaţia în creştere, costurile energiei, deficitul de materii
prime şi apă - acestea sunt câteva dintre megatendinţele
mondiale şi provocările care vor schimba societatea în anii şi
deceniile următoare. În acelaşi timp, aceste provocări vor fi
mecanisme de acţionare puternice pentru tehnologii şi soluţii
noi. Pieţele vor cere soluţii pentru noi abordări în construcţii,
infrastructură sau mobilitate.
Sustenabilitatea ca mecanism de acţionare în
afaceri
Sustenabilitatea este o componentă cheie a mecanismului de
acţionare a inovărilor companiei. Pentru clădiri, precum şi pentru aplicaţii industriale, Sika are scopul de a spori durabilitatea
şi de a îmbunătăţi eficienţa energetică şi pe cea a materialelor.
Compania continuă să facă eforturi pentru a contribui la reducerea consumului de resurse atât în cadrul societăţii cât şi pentru partenerii săi care au încredere în produsele Sika. Iniţiativele
şi progresul Sika sunt organizate de-a lungul Iniţiativei de
Raportare Globală (GRI 4).

Sika nu face compromisuri cu privire la integritate şi aplică
standarde etice înalte în activitatea sa. „Codul de conduită”
Sika defineşte standardele şi regulile de comportament pentru
companie şi pentru toţi angajaţii săi.
Crearea de valoare adaugata
Durabilitatea a fost întotdeauna o parte a identităţii noastre. Ne-am angajat pentru a măsura, îmbunătăţi, raporta şi
comunica permanent crearea de valoare durabilă. „Mai multă
valoare, impact mai redus” se referă la angajamentul Sika de
a maximiza valoarea soluţiilor şi contribuţiilor noastre pentru
toate părţile interesate, reducând în acelaşi timp riscurile şi
consumul de resurse. Prin urmare, am definit şase obiective
strategice care se concentrează asupra performanţei economice, soluţiilor sustenabile, comunităţilor locale / societăţii,
energiei, apei/deşeurilor şi siguranţei la locul de muncă. Trăim
în mod sustenabil pentru a ne păstra avantajul nostru competitiv în beneficiul tuturor părţilor interesate.
Cu stimă,
Cu stimă,

Jan Jenisch
CEO

De-a lungul acestor aspecte, Sika situează siguranţă pe
primul loc. Bunăstarea şi starea de sănătate a angajaţilor şi a
partenerilor este o condiţie obligatorie pentru succesul Sika.
Crearea unor medii de lucru în condiţii de siguranţă este întotdeauna o prioritate de vârf.
Sika îşi consolidează progresul social şi economic în toate
ţările şi comunităţile în care operează. Prin fundaţia Romuald Burkard, Sika sprijină în mod activ proiecte sociale în
comunităţile locale. În calitate de membru al Pactului Global
al ONU, compania este angajată în dezvoltarea sustenabilă la
nivel mondial.

Sustenabilitatea Sika
Angajamentul nostru
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Abordarea Sika privind sustenabilitatea

Responsabilitatea
pentru viitor
Sika este dedicată dezvoltării sustenabile, asumându-şi responsabilitatea de a oferi soluţii durabile, cu scopul de a îmbunătăţi
eficienţa materialelor, apei şi energiei în construcţii şi transporturi.
Sika se străduieşte să creeze valoare pentru toate părţile interesate, cu produsele, sistemele şi soluţiile sale de-a lungul întregului
lanţ de aprovizionare şi pe întreaga durată de viaţă a produselor
sale. Valoarea creată depăşeşte cu mult efectele asociate cu
producţia, distribuţia şi utilizarea.
Pilonii SUSTENABILITăţII
Sika se străduieşte să îşi desfăşoare activitatea fără a afecta
oportunităţile economice, sociale şi de mediu ale generaţiilor
viitoare. În calitate de membru al organizaţiilor internaţionale,
naţionale şi locale, compania promovează dezvoltarea durabilă,
oriunde îşi desfăşoară activitatea. Sika acţionează ca un bun
cetăţean corporatist implicat in comunităţile locale. Crearea şi
creşterea valorii reducând în acelaşi timp impactul - acesta este
scopul. Strategia Sika integrează complet durabilitatea în toate
procesele sale de afaceri, cu scopul de a menţine avantajul
competitiv. Pe plan intern, societatea promovează dezvoltarea
durabilă prin intermediul programelor sale de eficienţă şi
siguranţă, pentru a promova ¬progresul economic, social şi de
mediu.
Zone de interes
́́ Relevanţă
Sustenabilitatea este un factor de afaceri, mecanism de
acţionare a afacerilor şi un mesaj al mărcii, cu relevanţă
ridicată pentru pieţele ţintă, construcţii şi de transport, condus de megatendinţe la nivel mondial, de exemplu, creşterea
populaţiei, schimbările climatice, reglementările crescute.
́́ Creşterea valorii
Suntem lideri în industrie, fiind pionierii unui portofoliu de
produse, sisteme şi servicii durabile. Produsele şi sistemele
sunt proiectate pentru eficienţa energiei, materialelor şi a
apei, pentru durabilitate şi utilizare în condiţii de siguranţă,
determinate de procesul de inovare al produselor Sika,
planurilor pentru sustenabilitate şi echipele de cercetare
tehnologică.
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sustenabilitatea Sika
Abordarea Sika privind sustenabilitatea

Reducerea IMpactului
Sika îşi îmbunătăţeşte impactul asupra mediului şi siguranţei,
reducând cererea de energie, apă şi materiale pe unitatea
de produs şi riscul de accidente. Compania stabileşte obiective de siguranţă şi eficienţă, care ţin linia de management
responsabilă pentru realizare.
́́ Respectarea cadrului legislativ
Respectarea prevederilor legale şi de reglementare, măsurile
anticorupţie şi respectarea drepturilor omului de-a lungul
lanţului de aprovizionare sunt bazele comportamentului de
afaceri Sika oriunde operează compania.
́́ Progresul şi integrarea socială
Sika construieşte încrederea şi creează valoare pentru clienţi,
comunităţi şi societate. Sika este de părere că integrarea în
structura socială a societăţii şi a comunităţilor va promova
activitatea spre beneficiul tuturor.
́́ Angajamente publice
Sika este un semnatar al Pactului Global al ONU şi membru al
Consiliului Mondial de Afaceri pentru Dezvoltare Sustenabilă.
Donaţiile pentru proiecte durabile stau la baza angajamentului societăţii.
Pe baza acestor aspecte, Sika a dezvoltat un sistem de stabilire
a obiectivelor pentru a se concentra pe activităţile şi resursele
sale în două domenii în următorii 5 ani.

Șase ţinte de
sustenabilitate
Sika defineşte şase indicatori ţintă cu cel mai mare efect potenţial.
Aceştia acoperă dimensiunile economice, sociale şi de mediu ale
afacerii Sika.

Performanţa economică

Soluţii sustenabile

Comunităţi locale/Societate

De succesul nostru beneficiază direct
toate părţile interesate.

Suntem lideri in domeniile noastre de
specialitate. Suntem pioneri
pentru un portofoliu de produse,
sisteme şi servicii sustenabile.

Noi clădim încredere şi creăm valoare
impreună cu clienţii comunităţile şi
societatea.

OBIECTIV
Profitul operational de peste
10% din vânzări

Obiectiv
Toate noile proiecte sunt evaluate în conformitate cu procesul de
dezvoltare de produs Sika. Toate
proiectele cheie locale sunt implementate.

Obiectiv
5% mai multe proiecte în fiecare an

Mai multă valoare
impact REDUS
Energie

Apă/deşeuri

Siguranţă ocupaţională

Gestionăm resursele şi costurile cu
grijă.

Contribuim la utilizarea eficientă a
apei şi a resurselor materiale.

Angajaţii Sika părăsesc locul de
muncă sănătoşi.

Obiectiv
3% mai puţin consum de energie

Obiectiv
3% mai puţină apă consumată şi
deşeuri produse pe tonă şi an.

Obiectiv
5% mai puţine accidente pe an

Sustenabilitatea Sika
Abordarea Sika privind sustenabilitatea
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PERFORMANŢA ECONOMICĂ

SUCCES COMUN ŞI
PARTENERIAT STRâNS
CU părŢile interesate

Ileana Nicolae
Area Manager Europe East
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sustenabilitatea Sika
Performanţa economică

Partener pentru toate părţile interesate
Sika este un partener de încredere şi pe termen lung pentru
toate părţile interesate. Cu o situaţie financiară solidă, Sika
poate crea valoare. Compania îşi propune să fie un angajator
respectat, un furnizor de produse de înaltă performanţă şi
durabile, o oportunitate atractivă de investiţii pe termen lung,
un contribuabil responsabil şi un bun cetăţean corporativ care
ajută comunităţile să înflorească. Sika se concentrează pentru
a fi lider în tehnologie la nivel mondial şi pentru a pătrunde pe
piaţă, de la clădiri nou construite la renovare.
Şapte pieţe ţintă, o mulţime de oportunităţi
Sustenabilitatea în construcţii se referă atât la proiecte de
clădiri noi cât şi de renovare. În calitate de lider de piaţă la nivel
mondial în industria de produse chimice pentru construcţii, Sika
foloseşte continuu potenţialul de creştere pe toate pieţeleţintă prin inovaţie, calitate şi servicii. Cele şapte pieţe ţintă
ale Sika sunt beton, impermeabilizare, acoperişuri, pardoseli,
sigilare şi lipire, renovări şi industrie.
De la un produs la un furnizor de soluţii
Sika oferă clienţilor săi soluţii inovatoare care sporesc eficienţa,
durabilitatea şi aspectul estetic al clădirilor, facilităţilor de
infrastructură, instalaţiilor şi vehiculelor, pe întreaga durată
a construcţiei şi utilizării. Conceptele şi soluţiile integrate
se adresează întregului ciclu de viaţă a unei instalaţii, de
la construcţia iniţială la reparare, renovare sau extindere.
Extinderea duratei de viaţă a unei facilităţi prin întreţinere şi
modernizare adecvată creează valoare economică şi de mediu.

„Sika urmăreşte o strategie de dezvoltare de
succes. În acest context, suntem activi pe pieţe cu o
creştere structurală şi furnizăm soluţii pentru
pieţele mature şi emergente. Dezvoltăm continuu
noi produse şi devenim lideri in tehnologie pentru a
asigura creştere şi profitabilitate pe baza unei
poziţii puternice pe piaţă.”

sustenabilitatea Sika
Performanţa economică
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performanţa economică

mai multă valoare
performanţa economică

Repere din Strategia pentru 2018

scop

Lider de piaţă

Obiectivele pe 5 ani

Lider
în tehnologie
Amprenta de carbon redusă cu echivalentul a

De succesul Sika beneficiază direct toate părţile
interesate.

Profitul operaţional (EBIT) de peste 10% din
vânzările nete.

Renovarea, repararea şi protecţia betonului

mai mult de 100 de Tone de CO2

38%
din vânzări
În pieţele emergente
24 De ACHIZIȚII

În 5 ani pentru a consolida accesul pe piaţă,
tehnologia, economiile de scară

100% angajament
Valori puternice ale societăţii
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Lider de piaţă la nivel mondial
Renovarea, repararea şi
protecţia betonului

Valori puternice ale companiei
Personalitatea mărcii Sika

Sika este lider în industria de reparaţii
şi de protecţie a betonului. Mulţi ani de
cercetare şi dezvoltare plus zeci de ani
de experienţă practică au permis Sika să
ofere sisteme pentru a restabili şi reabilita
structuri de beton deteriorate. Utilizarea
pe straturi de acoperire pe bază de polimeri rezultă în economii de materiale de
mai mult de 85% şi timp de intarire de
cinci ori mai redus.

Personalitatea Sika defineşte atributele
mărcii Sika.
Pionierat: curajul de a inova
Spirit de echipă: plăcerea de a lucra
împreună
Angajament: puterea de a dăinui

Cresterea accelerată de poziţie
pe pieţele în curs de dezvoltare
38% din vânzări pe pieţe în curs
de dezvoltare

Achiziţii pentru a îmbunătăţi
accesul pe piaţă, tehnologia,
economiile la scară
24 achiziţii în următorii 5 ani
(2009-2013)

Lider în tehnologie la nivel
mondial
Soluţiile structurale pentru geam termopan de înaltă
performanţă economisesc 39
tone de adezivi din silicon.

Sika se concentrează pe pieţele emergente cu creştere structurală puternică.
Astăzi, mai mult de 38% din vânzări sunt
generate pe pieţele emergente. Acumularea de lanţuri de aprovizionare şi crearea sistemelor logistice şi a competenţelor
tehnice sunt esenţiale pentru succesul de
piaţă. 40.000 miliarde USD vor fi investiţi
în infrastructură la nivel global până în
2030, sumă determinată în mare măsură
de creşterea urbanizării. Până în 2050,
70% din populaţia globului va locui în
oraşe. Mai mult de 50 de noi aeroporturi
vor fi construite în China până în 2015 şi o
reţea feroviară de mare viteză de 50,000
km va fi construită până în 2020.

Creşterea organică, adică o creştere bazată
pe efort antreprenorial, este nucleul strategiei corporative Sika. Această creştere
organică este suplimentată de creştere
externă bazată pe obiective care oferă un
mod util de a închide lacunele existente
în accesul la pieţele ţintă şi consolidarea
pieţelor fragmentate. În special în Asia şi
America Latină, Sika urmăreşte această
politică drept un mijloc de îmbunătăţire
constantă a poziţiei pe piaţă a acesteia.

Cererea pentru proiectarea de faţade
mai îndrăzneţe şi mai creative este în
creştere. Adezivii de înaltă rezistenţă
Sikasil® SG-550 şi Sikasil® IG-25 pentru faţadele din sticlă fac posibile noi
modele de construcţii. Comparaţia dintre produsele convenţionale şi soluţia
Sika pentru proiectul unui de turn 170
m înălţime în Asia Centrală, cu o faţadă
din sticlă de 60.000 m² este uimitoare:
soluţia Sika economiseşte 39 de tone de
adezivi din silicon. Aceasta corespunde
unor emisii evitate de peste 100 de tone
de CO2 echivalent şi unei cereri de energie
cumulată evitată de peste 3.000 de GJ.
Aflaţi mai multe despre performanţa
economică accesând
www.sika.com/sustainability

sustenabilitatea Sika
Performanţa economică
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Soluţii sustenabile

Puterea
Exemplului
Mai multă valoare
Soluţii durabile

Scop

Suntem lider în industrie prin pionieratul unui
portofoliu de produse, sisteme şi servicii
sustenabile.

Obiectivele pe 5 ani

Toate produsele noi sunt evaluate.
Toate normele de lucru proiectate puse în aplicare.

Repere proiect

109.000
de tone de CO2
economisite cu tehnologia ViscoCrete
potenţial de
economisire a
energiei de 50%

cu membrane reflectorizante solare albe

1.300
de tone
Membrane de acoperiş reciclate cu
sistemul de reciclare Sika

Se va obţine
certificarea LEED
PLATINUM
cu portofoliul de produse personalizate
de la o singură sursă
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Inovarea conduce conduce la creştere
şi sustenabilitate
Kaspar Winkler, fondator al Sika în 1910, a pus bazele succesului companiei cu inovaţiile sale. De la aceste zile de început,
inovarea continuă a fost factorul cheie al strategiei de creştere
economică de succes. Sika inovează pentru a reduce amprenta
de mediu, pentru a creşte eficienţa produselor şi soluţiilor de-a
lungul întregului lanţ valoric şi, astfel, de a răspunde la cererea
de pe piaţă pentru soluţii sustenabile.
Avantaj crescut pentru clienţi şi reducerea
impactului asupra mediului
Contribuţia soluţiilor Sika cu privire la megatendinţele de
sustenabilitate este măsurată prin Evaluarea Ciclului de
Viaţă (LCA), de-a lungul lanţului valoric. Sika proiectează,
îmbunătăţeşte, promovează şi vinde produse, sisteme şi soluţii
specifice de proiect prin luarea sistematică în considerare a
aspectelor legate de construcţie şi transport sustenabil, de
exemplu, eficienţa energiei, resurselor şi materialelor.
Profilul de sustenabilitate al produselor, sistemelor şi serviciilor este strâns legat de performanţele lor excelente. Sika
înseamnă produse superioare din punct de vedere tehnic, uşor
de utilizat şi durabile în timpul duratei lor de viaţă, de la utilizare la dezasamblare. Produsele Sika sunt proiectate pentru
utilizarea pe termen lung, oferind mai multă valoare decât produsele alternative comparabile pe parcursul ciclului lor de viaţă.
Tehnologia şi durabilitatea sunt, de asemenea, strâns legate
între ele, dintr-un punct de vedere strategic. Tehnologia şi
serviciile superioare oferă valoare suplimentară şi performanţă
îmbunătăţită.

Reducerea amprentei de carbon
la Argos, Columbia
Instalaţiile de producţie din
Columbia
Producătorul de ciment şi beton Argos
dorea optimizarea costurilor amestecurilor de beton în toate fabricile principale
din Columbia. Tehnologia Sika ViscoCrete®
a permis introducerea unui program de
optimizare a volumului de pastă în fabricile Argos, reducând astfel conţinutul de
ciment şi apă pe metru cub de beton cu
17%. Amprenta de carbon anuală de la Argos s-a redus cu 109 mii de tone metrice
de CO2, care corespunde consumului de
energie electrică a 500.000 de locuitori
din Bogota D.C.
Aflaţi mai multe despre soluţii
sustenabile accesând
www.sika.com/sustainability

Economii de energie şi emisii
de CO2, Spania
Supermarket în Girona

Parteneriat de reciclare cu
Target, SUA
Magazin Universal din Olathe,
Kansas

Proiect certificat LEED Platinum,
Grecia
Soluţii Sika la acoperiş până la
subsol

Un lanţ internaţional alimentar cu discount a optat pentru un sistem extrem de durabil de acoperişuri, de lungă
durată pentru magazinul său din Girona.
Clientul a optat pentru o soluţie Sika,
cu un potenţial de economisire a energiei de 50%, în timp, prin răcire redusă în
comparaţie cu tehnologiile competitive de
masă.

În 2007 Sika a început un parteneriat cu
magazinul universal american „Target”
pentru a recicla vechile membrane PVC
din proiecte de refacere a acoperişurilor
din SUA şi pentru înlocuirea acestora cu
o nouă soluţie de acoperişuri Sika. Mai
mult de 1.300 de tone de membrane
de acoperişuri vechi au fost reciclate de
Sika şi transformate în noi membrane de
acoperişuri. Parteneriatul sprijină eforturile Target de a deveni o companie cu
zero deşeuri şi de a-şi atinge obiectivele
de sustenabilitate prin eficienţă crescută
a materialelor.

Fundaţia Centrul Cultural Stavros Niarchos (SNFCC) din Atena, o investiţie de
560 milioane Euro, a fost primul proiect
certificat Platinum LEED de o asemenea
amploare în Grecia. Soluţiile Sika pentru
acest proiect ambiţios cuprind produse
şi servicii de la acoperiş până la subsol.
Acestea sunt conforme cu toate cerinţele
LEED şi cu bugetul VOC al proiectului,
ajutând clientul să obţină certificarea
acestei clădiri verzi ambiţioase.

Koichi Oba
Corporate Target Market
Manager

„Sistemele de acoperişuri de la Sika oferă
soluţii tehnice cu o durată de utilizare mai
indelungată. Furnizarea de soluţii sustenabile,
pe lângă serviciile de inginerie va ajuta clienţii
să genereze valoare adăugată şi să rămână
mereu cu un pas înaintea concurenţei.”
sustenabilitatea Sika
Soluţii sustenabile
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Comunităţi locale şi societate

Peste tot este
acasă
Mai multă valoare
Comunităţi locale şi societate

Repere proiect

Scop

100
de parteneri
la nivel mondial pentru conservarea apei

Noi construim încredere şi creăm valoare împreună cu clienţii, comunităţile şi cu societatea.

Obiectivele pe 5 ani
5% mai multe proiecte pe an.

pe tot globul

30 de proiecte
în 17 ţări

Susţinute de fundaţia Romuald Burkard
Angajamente la nivel local
Sika are grijă de calitatea vieţii angajaţilor săi şi a comunităţilor
în care îşi desfăşoară activitatea. Compania îşi propune să
fie un bun cetăţean corporativ, să sprijine şi să se implice în
proiecte şi iniţiative care contribuie la dezvoltarea sustenabilă
a comunităţilor locale. Sika se străduieşte să stabilească
colaborări pe termen lung şi parteneriate reciproce. Pe lângă
contribuţiile financiare, Sika susţine comunităţile locale prin
transferul de cunoştinţe şi donaţii, cu scopul de a contribui
efectiv la societate şi la mediul în care compania şi angajaţii săi
sunt incluşi.
Promovarea auto-perfecţionării la faţa locului
La nivel global, Sika îşi concentrează activităţile sale de sponsorizare pe proiecte sociale, de mediu, educaţionale, culturale şi
sportive. Cu scopul de a proteja un impact de durată al proiectelor, Sika se bazează puternic pe principiul auto-perfecţionării
la faţa locului. Filialele locale Sika oferă ajutor specific şi,
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Comunităţi locale şi societate

900 de intervenţii
chirurgicale
100.000 USD anual pentru Operation Smile
Vietnam

7învătămănt
milioane
CHF
nou pentru construcţii sustenabile
lucrând cu parteneri locali, supraveghează proiectele până la
finalizare. În plus, filialele Sika şi Grupul Sika fac donaţii pentru
a oferi ajutor oamenilor în urma catastrofelor.

Global Nature Fund, la nivel
mondial
100 de organizaţii, proiecte-pilot
în Burundi, Kenya, Columbia şi
Mongolia
Reţeaua Global Nature Fund cu mai mult
de 100 de organizaţii partenere pentru conservarea resurselor de apă din 45
de regiuni cu lacuri susţine dezvoltarea
durabilă şi protecţia apei potabile, a lacurilor şi zonelor umede. Scopul principal al
acestei iniţiative internaţionale este conservarea şi protecţia resurselor naturale,
în special a rezervoarelor de apă potabilă
de pe pământ. Studiile ONU arată că
aproximativ 1,4 miliarde de oameni suferă
astăzi din cauza lipsei apei sau a calităţii
necorespunzătoare a apei.

Fundaţia Romuald Burkard, la
nivel mondial
Peste 30 de proiecte sprijinite în
17 ţări

Operation Smile Vietnam,
Vietnam
Intervenţii chirurgicale pentru 900 de copii născuţi cu buza
despicată sau palatul despicat

Universitatea ETH Zürich, Elveţia
Alocarea a 7 milioane CHF pentru
a sprijini un Curs nou creat

În amintirea lui Romuald Burkard, care a
reprezentat de-a treia generaţie a familiei
Winkler, fondatoarea Sika, fundaţia Romuald Burkard a fost creată în 2005 pentru a promova acţiunile de ajutor reciproc
în fiecare comunitate. Prin acest fond,
companiile locale Sika din ţările în curs de
dezvoltare sprijină proiecte sociale şi ecologice, de exemplu proiecte de construcţie
şi infrastructură pentru a îndeplini nevoile
sociale şi ecologice, cum ar fi rezervoare
de apă şi tratarea apelor uzate.

Operation Smile Vietnam (OSV) este o
organizaţie neguvernamentală fondată
în 1989, ca parte a Operation Smile International. Aceasta este dedicată oferirii
de tratament gratuit copiilor şi adulţilor
care suferă de sindromul "buzei de iepure" sau al "gurii de lup". Sika Vietnam
a intrat într-un parteneriat strategic
cu Operation Smile Vietnam pentru a
vindeca zâmbetele copiilor şi a le oferi
perspectiva unei vieţi pline şi normale.
Mulţumită contribuţiei Sika de 100.000
de dolari pe an, Operation Smile Vietnam
a putut să sponsorizeze 13 misiuni locale
în perioada martie 2010 - decembrie
2013, care au oferit intervenţii chirurgicale la 900 copii vietnamezi.

Sika sponsorizează proiecte ştiinţifice
şi un nou curs pentru construcţie
sustenabilă de la ETH Zurich. în plus,
Master Award Sika este acordat autorului unei teze de master remarcabile în domeniul Chimiei Aplicate la recomandarea
departamentului de Chimie Aplicată şi
Bioştiinţe de la ETH.

Yumi Kan
Area Manager
Asia de Sud-Est I

Aflaţi mai multe despre comunităţi
locale şi societate accesând
www.sika.com/sustainability

„Noi sprijinim comunităţile locale să
îmbunătăţească vieţile oamenilor. Din 2010 am
fost un partener strategic al Operation Smile
Vietnam (OSV). Aceasta este una dintre
sponsorizările anuale ale Sika Vietnam, care nu
este doar semnificativă pentru copii, ci şi pentru
angajaţii Sika, care participă ca Voluntari.”
sustenabilitatea Sika
Comunităţi locale şi societate
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Energie

Angajament
nelimitat
Mai puţin impact
Energie

Repere proiect

Scop

3.695
de tone de CO2
Reduse prin înlocuirea cărbunelui cu coji

Noi gestionăm resursele şi costurile cu atenţie.

Obiectivele pe 5 ani
Minus 3%, pe tonă şi an.

de orez

979.000
kwh
Energie economisită prin schimbarea lămpilor
din depozit şi fabrică

Energia afectează toate aspectele de dezvoltare
Megatendinţele mondiale, cum ar fi deficitul de energie şi
materii prime, urbanizarea şi creşterea populaţiei, confruntă
companiile şi comunităţile cu provocări economice, sociale şi
ecologice majore. Disponibilitatea şi utilizarea eficientă a energiei şi resurselor sunt cruciale pentru dezvoltarea sustenabilă
şi reducerea sărăciei. Disponibilitatea energiei şi utilizarea
eficientă afectează toate aspectele legate de dezvoltare - sociale, economice şi de mediu - inclusiv productivitatea agricolă,
bogăţia, progresul social, nivelurile de gaze cu efect de seră şi
de smog.
Consumul de energie este un factor relevant de-a lungul
lanţului valoric din industria de construcţii şi transport.
Producţia Sika este mai puţin consumatoare de energie în
comparaţie cu industriile furnizoare, în mod specific industria
chimică, dar în mare măsură bazată pe surse de energie neregenerabile. Acest lucru expune Sika la volatilitatea preţurilor,
incertitudinile de aprovizionare şi intervenţii de reglementare
mărite cu privire la emisiile de CO2 rezultate din consumul de
energie. Prin urmare, Sika este de părere că eficienţa energetică
şi reducerea emisiilor reprezintă un factor major al efortului său
general.

31.535
kwh
Energie electrică solară este produsă
la fabrica franceză

105
kwh/m² pe an
Consum de energie la DGNB® - Centrul de
Instruire Certificat

Producţia eficientă
În afară de materii prime, consumul de energie al operaţiunilor
şi proceselor de producţie Sika, reprezintă un consum de
resurse şi un factor de cost relevant. Prin urmare, utilizarea
eficientă a energiei este de mare importanţă. CO2 este o
consecinţă a consumului de energie fosilă, care poate fi limitat
doar prin creşterea eficienţei energetice. Sika consideră ca
fiind responsabilitatea sa deosebită să minimizeze impactul
cu privire la schimbările climatice prin reducerea consumului de
energie din surse neregenerabile cu efectul pozitiv de reducere
a costurilor şi de creştere a competitivităţii.

Pentru a
gestiona
resurse limitate
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Coji de orez ca înlocuitor de
cărbune în cazane de abur,
Jiangsu Sika TMS admixtures Co.
ltd.
Fabrica Nanjing, China
Cărbunele standard a fost înlocuit cu
coji de orez ca şi combustibil pentru
uscătoarele de praf şi pentru a reduce
emisiile de CO2 ale fabricii. Înlocuirea a
aproximativ 1.500 de tone de cărbune
anual a condus la o reducere a emisiilor
cu 3.695 de tone de CO2 pe an. Cenuşa
bogată în siliciu este utilizată ca materie
primă în aditivi pentru a substitui microsilicea.

DGNB® - Centrul de Instruire
Certificat Sika,
Sika Germany GmbH
Fabrica din Stuttgart, Germania

Înlocuirea lămpilor la fabrică şi
depozit, Sika Corporation
Fabrica din Lyndhurst, SUA

Construcţia unui parc solar,
Sika France SA
Fabrica Marguerittes, Franţa

Instalarea de iluminat interior şi exterior
eficient energetic a dus la economii de energie electrică de 979.000 kWh pe an. Au
fost evitate emisii anuale de CO2 de 612
tone. Proiectul a fost eligibil în campania
de acordare a stimulentelor financiare din
statul New Jersey în urma căreia companiile au fost încurajate să instaleze corpuri
de iluminat eficiente energetic.

Instalarea de panouri solare cristaline de
25 kWp a îmbunătăţit eficienţa energetică
a fabricii Sika prin furnizarea a 31.535 kWh
de energie solară anual, ceea ce corespunde la 9% din consumul de energie al
fabricii. Un contract cu furnizorul de energie locală (FED) a fost semnat pentru a
alimenta excedentul energetic în reţeaua
electrică locală.

Jorge Hernandez
Operations Manager
Sika Spain S.A.

Produsele Sika au fost folosite pentru construcţia unei noi clădiri
multifuncţionale conform cerinţelor stricte
privind construcţiile verzi ale German
Sustainable Building Council (DGNB®).
Clădirea are o utilizare redusă de energie operaţională de 105 kwh/m2 pe an,
care este cu 23% mai puţin decât solicită
reglementările germane. Împreună cu alţi
parteneri, Sika s-a implicat în dezvoltarea iniţială a unui ghid DGNB® în ajutorul
arhitecţilor, proiectanţilor, antreprenorilor
şi proprietarilor pentru selectarea şi documentarea produselor de construcţie pentru proiecte DGNB®.
Aflaţi mai multe despre energie
accesând
www.sika.com/sustainability

„Folosind mai puţină energie pentru a obţine
acelaşi rezultat şi utilizând aceeaşi cantitate
de energie pentru a produce rezultate mai bune
- această formulă a devenit tot mai importantă
atât din punct de vedere economic cât şi din
punct de vedere al mediului.”

sustenabilitatea Sika
Energie
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Apă şi deşeuri

Cereri multiple,
un singur obiectiv:
impact redus
Un impact redus
Apă / deşeuri

Scop

Creştem eficienţa consumului de apă şi a
materialelor.

Obiectivele pe 5 ani
Minus 3% pe tonă şi an.

Repere proiect

8.000 m³
apă de ploaie

Colectată pentru a alimenta procese industriale

2.400
m³ apă
Economisită prin modernizarea
staţiei de tratare a apelor

287 de tone de
deşeuri din
ambalaje

Evitate prin înfiinţarea unui sistem intern de
control al calităţii

520 tone de resturi
de producţie
Refolosite cu echipamente de reciclare
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Apa - un bun valoros
Sika are scopul de a stimula performanţa sustenabilă a
locaţiilor sale de producţie prin reducerea consumului de apă şi
tratarea apei la nivel local. Compania pune în aplicare măsuri de
reducere a consumului sau de a folosi calităţile apei de calitate
inferioară mai ales în regiunile geografice cu deficit de apă.
Producţie eficientă înseamnă răcire în buclă închisă şi trecerea
de la ape municipale la ape de suprafaţă şi subterane, reducând
cantitatea de apă potabilă folosită în producţie. Prin reutilizarea apelor uzate, Sika are scopul de a reduce consumul de apă
pe o scară mai largă.
Deşeurile - o resursă valoroasă
Utilizarea eficientă a materiilor prime este de o importanţă
foarte mare pentru toate companiile Sika, deoarece procesele
de producţie sunt intensive din punct de vedere al materialelor,
utilizând cantităţi mari de resurse neregenerabile.
Producţia eficientă în acest context înseamnă reducerea şi
reutilizarea resturilor de producţie, reducerea şi reutilizarea
materialelor de ambalare şi îmbunătăţirea designului de ambalaj, ceea ce duce la o productivitate mai mare şi utilizarea unor
materiale mai puţine.

Alimentare cu apă industrială
82% bazată pe apa de ploaie,
Sika Columbia Sa
Fabrica Tocancipa, Columbia
Sika Columbia a instalat un colector de
apă centrală, rezervoare şi conducte separate pentru alimentarea cu apă de ploaie
a proceselor industriale în fabrica sa din
Tocancipa. Un sistem de filtrare specific,
de tratare a apei, păstrează calitatea apei
la nivelul necesar, ceea ce a condus la 70%
reducere a consumului total de apă. O
cantitate mai mare de 8.000 m³ de apă
de ploaie este selectată şi utilizată anual,
ceea ce corespunde cu până la 82% din
apa folosită.

Aflaţi mai multe despre apă şi
deşeuri accesând
www.sika.com/sustainability

Modernizarea staţiei de tratare
a apelor uzate, Sika S.A.U.
Fabrica Alcobendas, Spania

Reducerea deşeurilor de ambalare, Sika Yapi Kimyasallari AS
Fabrica din Tuzla, Turcia

Reciclarea deşeurilor de
producţie din PVC, Sika China LTD.
Fabrica din Shanghai, China

Pentru a reduce evacuarea apelor uzate,
staţia existentă de tratare a apelor uzate
a fost modernizată cu membrane de ultra- şi nano-filtrare. Acest lucru a dus la
economii de apă de la robinet de 200 m³
pe lună (-25%). Calitatea apei tratate permite reutilizarea acesteia în procesele de
curăţare de la staţia de încărcare în vrac
cât şi în staţia de tratare a apei.

Cooperarea cu o companie de reciclare
autorizată şi introducerea unei sistem intern de control al calităţii în 2012 a oferit
un impuls pentru reutilizarea de containerele în vrac intermediare (IBC) de produse şi materie primă, pentru furnizarea
de produse. În termen de un an, volumul
de IBC refolosite a crescut de la 115 tone la
287 de tone, iar cantitatea de deşeuri de
ambalaje şi nevoia de noi containere IBC a
scăzut semnificativ.

Economii semnificative de materiale şi reduceri ale costurilor au putut fi realizate
la fabrica din Shanghai, prin granularea
foliei din poliester şi a materialelor din fetru, şi prin alimentarea materialelor înapoi
în procesul de producţie. Materialele reciclate şi refolosite în noi membrane au
crescut până la 520 de tone în 2013.

Anyelo Martinez
EHSQ Manager
Sika Colombia SA

„Apa este uleiul secolului XXI. Utilizăm apa de
ploaie în fabrica noastră din Bogota şi suntem
mereu în căutarea de alternative cu impact şi
costuri scăzute pentru a ne asigura creşterea,
nu numai din punct de vedere economic, ci şi
social şi de mediu. Aceasta este sustenabilitatea.”

sustenabilitatea Sika
Apă şi deşeuri
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Siguranţa la locul de muncă

O lume în care
lucrul este sigur
şi sănătos
Organizarea în condiţii de siguranţă şi eficientă,
proceduri de lucru sistematice
Sănătatea, siguranţa şi bunăstarea tuturor angajaţilor Sika sunt
esenţiale pentru succesul afacerii şi sunt preocupări de bază în
întreaga organizaţie. Acest lucru necesită concentrare şi o abordare sistematică: standarde ocupaţionale, angajament al managementului, implicarea angajaţilor, analiza locului de muncă
şi a riscurilor, recunoaşterea şi remedierea pericolelor, formarea
şi educaţia, sunt componente cheie ale cadrului de sănătate şi
securitate Sika.
Standardele de reglementare: Standarde ambiţioase de
sănătate şi siguranţă sunt în vigoare în întreaga organizaţie.
Standardele locale pot completa cerinţele de reglementare la
nivel mondial.
Angajamentul managementului: Pentru un loc de muncă sigur
şi sănătos, toate pericolele trebuie să fie identificate, protecţiile
stabilite şi menţinute.
Implicarea angajaţilor: Supraveghetorii sunt responsabili pentru a asigura un loc de muncă sigur şi pentru utilizarea corectă
a maşinilor, echipamentelor şi materiilor prime. Ei se implică în
mod regulat împreună cu echipele lor.
Analiza locaţiei şi a riscului: Evaluările riscurilor ajută la definirea a ceea ce este necesar pentru a ţine oamenii în siguranţă.
Ele sunt în mod regulat organizate şi executate prin operaţiuni
corporative şi de către echipele locale.
Recunoaşterea şi remedierea pericolelor: Inspecţiile se
concentrează asupra prevenirii accidentelor, ca urmare a unor
noi echipamente, procese, materiale sau a revizuirii procedurilor
existente.
Instruire şi educaţie: respectarea siguranţei de locul de muncă
este solicitată de la persoanele care lucrează la Sika. Managerii
şi supraveghetorii se asigură că angajaţii cunosc materialele şi
echipamentele pe care le folosesc, cunosc riscurile şi cum să le
rezolve sau să le controleze.
Cultura sănătăţii şi securităţii
Sika se străduieşte să se ridice la nivelul angajamentelor sale în
ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea: „Nimic din ceea ce facem nu merită să ne rănim.” Societatea a implementat sisteme
de management în conformitate cu ISO 14001 şi OHSAS 18001,
în toate locaţiile importante. O cultură solidă a siguranţei este
încorporată în fiecare locaţie Sika.
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Un impact mai redus
Siguranţa la locul de muncă

Scop

Oamenii noştri părăsesc locul de muncă
sănătoşi.

Obiectivele pe 5 ani
Rata accidentelor mai redusă cu 5% pe an.

Repere proiect

60% mai puţine
accidente

Prin Programul de Conştientizare a Siguranţei

0
Accidente
cu cultura siguranţei pe primul loc
pusă în aplicare

97%
mai puţine zile
Pierdute ca urmate a accidentelor cu
Management Flexibil şi uneltele 5S

78% mai puţin timp
consumat

de accidente datorită Programului de
Conştientizare a Siguranţei

Săptămâna conştientizării
siguranţei, Sika Asia / Pacific
38 de fabrici din 13 ţări,
Asia / Pacific
Săptămânile de conştientizare a
siguranţei au avut loc la 38 de unităţi de
producţie din regiunea Asia / Pacific pentru a îmbunătăţi gradul de conştientizare
general al angajaţilor şi contractanţilor
privind siguranţa, cu scopul de a reduce
accidentele şi incidentele industriale.
Pentru fiecare ţară, Sika a stabilit un
program de siguranţă, o listă de activităţi
şi un comitet director local. Accidentele
la locul de muncă şi zilele pierdute au
scăzut cu 60% în 2013 faţă de 2010 (anul
de bază).
Aflaţi mai multe despre siguranţa
la locul de muncă accesând
www.sika.com/sustainability

Practici de lucru în condiţii de
siguranţă, Sika Australia
Fabricile Wetherill Park, Adelaide, Brisbane, Melbourne,
Australia

Uneltele 5S în managementul
siguranţei, Sika UK LTD.
Fabrica Welwyn Garden City,
Regatul Unit

Aspiraţia zero accidente, prin
intermediul proiectului „Nouvel Elan”, Sika France SA
Fabrica Gournay, Franţa

Crearea unei culturi care pune siguranţa pe
primul loc, pentru a crea un mediu de lucru sigur şi sănătos, a dus la îmbunătăţiri
semnificative în performanţele de
siguranţă. Accidentele la locul de muncă
şi zilele pierdute ca urmare a accidentelor
au coborât la zero în 2013.

Managementul flexibil şi introducerea uneltelor 5S în managementul
siguranţei au contribuit la creşterea
gradului de conştientizare şi al angajamentului angajaţilor pentru a îmbunătăţi
siguranţa mediului lor de muncă. „Flashuri de securitate”, creşterea gradului de
conştientizare în rândul angajaţilor şi
informaţii cu privire la poveştile de succes.
Numărul total de zile pierdute ca urmare
a accidentelor a scăzut de la 80 (2012) la
2 în 2013 (-97.5%).

Proiectul „Nouvel Elan” a avut ca obiectiv creşterea gradului de conştientizare a
siguranţei în cadrul fabricii, prin efectuarea analizei cauzelor de bază şi punerea în
aplicare a acţiunii respective. Numărul total de zile pierdute din cauza accidentelor
a scăzut cu 96% şi al accidentelor cu timp
pierdut a scăzut cu 78%, de la 13 (2010)
la 3 (2013), ca urmare a unei îmbunătăţiri
semnificative a performanţelor în condiţii
de siguranţă la toate nivelurile.

Stefan Oderbolz
Director Operaţiuni
Asia Pacific

„Cultura noastră de siguranţă şi un mediu de
lucru sănătos se află în centrul a tot ceea ce
facem. Asta înseamnă că vom promova şi vom
depune toate eforturile pentru a atinge gradul
cel mai înalt posibil de bunăstare fizică,
mentală şi socială al angajaţilor noştri. Când
vine vorba de accidentele de muncă şi bolile profesionale, avem obiective ambiţioase: zero Accidente de muncă sau boli profesionale.”
sustenabilitatea Sika
Siguranţa la locul de muncă
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Parteneriate şi apartenenţe

Promovarea
Creşterii
sustenabile

Sika realizează legături cu organizaţii şi guverne pentru a identifica, dezvolta şi implementa programele şi proiectele necesare
pentru a ajuta la abordarea oportunităţilor legate de sustenabilitate. Prin iniţiative de mediu, programe de cooperare regională şi
parteneriate, Sika continuă să promoveze creşterea economică
sustenabilă în întreaga lume.
Sika este angajată la crearea de valoare adăugată sustenabilă
de-a lungul întregului lanţ de valori. Compania se angajează
să îşi alinieze operaţiunile şi strategiile cu principiile universal
acceptate în domeniile drepturilor omului, muncii, mediului şi
anticorupţiei stabilite de Iniţiativa Pactului Global ONU.
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Aflaţi mai multe despre parteneriate şi
apartenenţe accesând
www.sika.com/sustainability

World Business Council for
Sustainable Development
Responsible Care
United Nations Global
Compact
United Nations Environment
Program (UNEP)
Carbon Disclosure Project
U.S. Green Building Council
(USGBC)
Network Sustainable
Construction Switzerland
Transparency International

Sika Sustainability
Parteneriate şi apartenenţe
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Iniţiative
sprijinite de Sika
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Sediu Administrativ
500450 Braşov,
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Tel.: +40 268 40 62 12
Fax: +40 268 40 62 13
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Sika AG
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