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Sika är ett specialkemikalieföretag som är 
ledande inom utveckling och produktion av 
system och produkter för limning, tätning, 
dämpning, förstärkning och skydd inom 
byggsektorn och industrin.

Sika har dotterbolag i mer än 90 länder 
runt om i världen och bedriver tillverkning 
vid mer än 170 fabriker. Våra 17 000 anställ-
da genererar en årlig försäljning på mer än 
5,49 miljarder CHF.

SIKA I KORTHET
17 000 +      ANSTÄLLDA
90 +      LÄNDER
170 +      FABRIKER ÖVER HELA VÄRLDEN
9      NYA FABRIKER UNDER 2015
70      NYA PATENT UNDER 2015
5      FÖRVÄRV UNDER 2015
CHF 5,49 MD   FÖRSÄLJNING UNDER 2015

VI FINNS DÄR
Våra produkter kanske inte alltid syns, men 
resultaten av dem är tydliga. 
Från det nya urbana distriktet ”Hudson 
Yards” i New York till andra sidan av jorden 
och tunneln Waterview Connection på Nya 
Zeeland – Sika gör avtryck över hela världen.

FÖRETAGET
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VÅR STRATEGI
Vi arbetar enligt en fyraårsstrategi för att öka 
vårt genomslag på marknaden genom utveckling 
av innovativa nya produkter, förvärv av kompletterande 
verksamheter och ökade investeringar på tillväxtmark-
nader. Detta tillsammans med Sikas värderingar kommer 
att hjälpa oss att uppnå en fortsatt årlig tillväxt och ökad 
försäljning inom nya områden.

JAN JENISCH, 
CEO SIKA

– Våra anställdas engagemang och 
kompetens, liksom våra investeringar 
på tillväxtmarknader gör att vi ser ljust 
på framtiden. Våra nya produktlanse-
ringar och innovationer kommer också 
att bidra till ett ännu bättre resultat.

100 ÅRS EXPERTIS
Vårt rykte när det gäller kvalitet och 
pålitlighet är praktiskt taget oöverträffat 
och påvisas med hjälp av en omfattande 
portfölj med problemlösande produkter 
som har använts under många år i en 
mängd olika applikationer.

Oavsett om vi vattentätar din källare 
eller ditt tak, tätar din skyskrapa eller 
din bil, eller arbetar med dig på ditt 
hus, kommer du att se hur vi skapar 
förtroende.
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VÅR PASSION

  FOKUS PÅ
         INNOVATION

BAKGRUNDEN TILL VÅR FRAMGÅNG

872 
ANSTÄLLDA  
ARBETAR MED FORSKNING 
OCH UTVECKLING

Sikas framgång och anseende är ett resultat 
av vår långa innovationstradition. 
Därför är vår kärnverksamhet inriktad på 
innovationsförvaltning och på att ta fram 
kvalitetsprodukter och de bästa lösningarna 
för våra kunder. Vi har en process för produkt-
framställning med ett starkt fokus på att 
ständigt utveckla nya produkter, system och 
lösningar för alla våra marknader.

Vi tillhandahåller intelligenta lösningar med 
hjälp av de mest avancerade teknikerna, 
service och unik expertis. Vi är kända för våra 
högkvalitativa byggnads- och industrilös-
ningar, som alltid uppfyller kraven från de se-
naste oberoende testerna, standarderna och 
föreskrifterna, vilket gör att våra kunder kan 
känna sig helt lugna och njuta av att arbeta 
med en kvalitetstillverkare.

ETT GLOBALT TÄNK 
Sika har ett globalt nätverk med 20 
globala teknikcenter som leder lång-
siktiga forskningsprogram samt har 
ansvaret för att utveckla nya lösningar. 
Nya produkter och system utvecklas 
också på våra 18 regionala teknikcenter 
för att uppfylla den lokala marknadens 
specifika behov och krav. Denna 
process hjälper oss att underlätta 
kostnadsoptimeringen för tillverk-
ningen och en effektiv marknadspris-
sättning.
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         INNOVATION

70
NYA PATENT  
LÄMNADES IN  
UNDER 2014

297
NYA PATENT  
HAR REGISTERATS  
SEDAN 2012

INNOVATIONSLABB
I samband med utvecklingen av våra 
produkter fokuserar vi på lösningar som 
ger mervärde såsom Sika® Viscoflow®-
teknologi som gör det möjligt att 
transportera betongen längre sträckor 
samtidigt som det blir kortare härd-
ningstid. Eller SikaPower® lim som gör 
20 miljoner bilar per år stabilare och 
säkrare.

UPPFYLLER HÖGA FÖRVÄNTNINGAR
Alla Sikas lösningar har utformats med 
våra kunders framgång i åtanke, och vi 
satsar hellre på att bygga upp långvariga 
och ömsesidigt gynnsamma relationer än 
att fokusera på kortsiktiga affärer. Vårt mål 
är att kunna hantera alla utmaningar som 
våra kunder ställs inför genom att lansera 
nya produkter som svar på strängare 
föreskrifter för lim och fogmassor, genom att 
utveckla nya lösningar för att bemöta den 
allt större efterfrågan på problemfri applice-
ring och miljöförenlighet på golvmarknaden, 
eller genom att uppfylla kravet på lättvikts-
konstruktioner inom fordonsindustrin. 
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VÅR FRAMTID

            VÄXER ÖVER 
 HELA VÄRLDEN

PÅSKYNDAD UPPBYGGNAD AV 
TILLVÄXTMARKNADER
Vi har ökat våra investeringar på tillväxtmark-
nader genom att påskynda uppbyggnaden av 
våra lokala leveranskedjor. Under de senaste 
åren har vi startat fler än 40 nya fabriker på olika 
tillväxtmarknader, vilket gör att vi kan förstärka 
vår lokala närvaro och uppfylla de lokala kraven 
på ett bättre sätt. Detta förbättrar kontinuerligt 
närheten till våra kunder, vilket gör oss unika 
på marknaden. Vi har en lång tradition av att ta 
oss in på nya marknader i ett tidigt skede. Till 
exempel grundades de första dotterbolagen i 
Latinamerika redan på 30-talet. Detta gör det 
möjligt för oss att delta i marknadens utveckling 
och att bygga upp en stabil position. Vi har ett 
långsiktigt perspektiv och sätter stort värde i att 
bygga upp långvariga kundrelationer. 

MER ÄN 

170 

FABRIKER ÖVER HELA VÄRLDEN

TILLVÄXTMARKNADER
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            VÄXER ÖVER 
 HELA VÄRLDEN

GLOBAL TEKNIK MÖTER LOKAL EXPERTIS
Vår byggverksamhet är lokal i hela världen. 
Vi bygger upp den tekniska expertisen inom 
våra lokala organisationer genom att utbilda 
lokalt anställda och överföra know-how 
på en global nivå. Detta innebär att vi kan 
garantera ett personligt lokalt stöd på alla 
arbetsplatser som baseras på mer än 100 
års global erfarenhet.

90+ 
LÄNDER PÅ  
ALLA KONTINENTER:  
SIKA ARBETAR  
ÖVER HELA VÄRLDEN.

FÖRVÄRV
Vårt mål är att främja organisk tillväxt, 
vilket innebär att vi strävar efter tillväxt 
som baseras på en innovativ drivkraft 
och entreprenörskap. Den organiska 
tillväxten kompletteras av noggrant 
utvalda förvärv som förstärker vår 
åtkomst till marknaden och förbättrar 
vår kärnverksamhet med relaterade 
tekniker. Vi följer denna policy som ett 
sätt att ständigt förbättra vår mark-
nadsposition och ta aktiv del i konsoli-
deringen av fragmenterade marknader. 
Vi strävar alltid efter en smidig integra-
tion. Vi tar bland annat särskild hänsyn 
till den lokala företagskulturen och vi är 
noga med att tillgodose våra nya team-
medlemmars behov.

Vi arbetar enligt en strategi som är särskilt 
inriktad på en påskyndad utbredning på till-
växtmarknader. Dessa stadigt växande mark-
nader kännetecknas av en ökande urbanisering 
och utvecklingen av megastäder, som i sin tur 
leder till en större efterfrågan på högeffektiva 
byggprodukter som uppfyller stränga krav på 
säkerhet och kvalitet, liksom på jordbävnings- 
och brandmotstånd. Det rör sig till exempel 
om innovativa lösningar för vattentätning 
eller tak, funktionell tätning av klimatskal eller 
specialbetong. Med andra ord – precis den typ 
av lösningar, produkter och tekniker som vi är 
specialiserade på. 
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VÅRT MÅL

  VÅR 
         FÖRETAGSKULTUR

VÄRDERINGAR OCH PRINCIPER

MER VÄRDE, MINDRE PÅVERKAN
Vi vill vara först med hållbara lösningar på 
globala utmaningar och att uppnå detta på 
ett säkert sätt med minsta möjliga påverkan 
på resurserna. Vårt mål är att skapa och öka 
värdet samtidigt som vi minskar påverkan.

Vår strategi integrerar hållbarhet i alla steg 
i våra affärsprocesser, och vi strävar efter 
att skapa värde för våra kunder och partners 
längs med hela värdekedjan och under våra 
produkters livslängd. Det värde som skapas 
väger helt klart upp den påverkan som kan 
kopplas till produktionen, distributionen och 
användningen.

Vi har en långsiktig syn på utvecklingen av vår verksamhet 
och vi agerar med respekt och ansvarsfullt gentemot våra kun-
der, intressenter och anställda. 

Vi tror att den framtida framgången för vårt företag inte bara 
beror på att följa rätt strategi, utan i lika hög utsträckning 
baseras på alla våra anställdas förtroende och engagemang.
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  VÅR 
         FÖRETAGSKULTUR

SIKAS PERSONAL
Vi tror på våra anställdas kompetens 
och känsla för entreprenörskap. Vårt 
team är vår största tillgång och tack 
vare de engagerade människorna 
som arbetar för oss kan vi garantera 
kundservice och teknisk support på 
hög nivå. Det är denna högkvalitativa 
service som, tillsammans med våra 
produktinnovationer, gör oss till Sika.

MER ÄN 

17 000
MÄNNISKOR ARBETAR 
FÖR SIKA RUNT OM I 
VÄRLDEN.

STEPHAN ENGELHARDT, 
APPLIKATIONSINGENJÖR, TAK 

– Vi ser våra kunder som team-
medlemmar för att nå vårt 

gemensamma mål – hållbara 
tak av hög kvalitet.

SKAPAR FÖRTROENDE - BUILDING TRUST
Vi tror att förtroende utgör grunden i våra 
partnerskap och samarbeten. För oss påvisas 
detta genom kvaliteten på vårt arbete 
som är ett resultat av vår innovationsförmåga 
och uthållighet. Detta är dock inte ett statiskt 
tillstånd, utan en fortlöpande process som 
måste hållas igång. Sikas varumärke finns, 
för att vi varje dag investerar i att skapa ett 
förtroende.
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BUILDING TRUST 
SEDAN 1910

SIKA HAR TILLHANDAHÅLLIT TÄTNINGS-
LÖSNINGAR I MER ÄN 

100 ÅR 
DEN FÖRSTA PRODUKTEN – SIKA®-1 –  
FINNS FORTFARANDE PÅ MARKNADEN 

VARJE ÅR LEVERERAR SIKA TILLRÄCKLIGT MED  
TAKMEMBRAN FÖR ATT TÄCKA 

HELA 
MANHATTAN

MER ÄN 

30% 
MINDRE BULLER I FORDON 
TACK VARE SIKAS BULLERLÖSNINGAR

SIKAS GOLVSYSTEM FÖR RENRUM 
SLÄPPER UT 

1 000 GÅNGER 
MINDRE UTSLÄPP 
ÄN VANLIGA SYSTEM MED LÅGA VOC-UTSLÄPP 

MED SIKAS HÅLLBARA 
TÄTNINGSMEDEL FÖR 
FÖNSTERINSTALLATION TÄTAS 
MER ÄN 

1 MILJON 
FÖNSTERKARMAR VARJE ÅR, 
VILKET HJÄLPER TILL ATT SPARA 
MER ÄN 

10 000 
TANKBILSLASTER MED ELDNINGSOLJA 
UNDER HELA DERAS LIVSTID 

MED 

100 UTMÄRKELSER 
UNDER 17 ÅR, ÄR SIKA DET FÖRETAG SOM 
HAR TILLDELATS FLEST UTMÄRKELSER 
FÖR SINA BETONGREPARATIONSPROJEKT 
I HELA VÄRLDEN.

TACK VARE SIKAS UTBUD AV VATTENREDUCERARE 
SPARAS MER ÄN

25 000 MILJONER 
LITER VATTEN 
VARJE ÅR INOM BETONGPRODUKTIONEN

I ÖVER 80 LÄNDER UTBILDAS OCH CERTIFIERAS FLER ÄN 

10 000  
TAKENTREPRENÖRER 
AV SIKA 

50%
AV ALLA BILAR SOM PRODUCERAS 
ÖVER HELA VÄRLDEN 
ANVÄNDER PRODUKTER FRÅN SIKA
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SIKAS PRODUKTER –  
BUILDING TRUST

GLOBAL NÄRVARO

SIKAS DOTTERBOLAG

Du kanske inte ser våra produkter, men chansen är stor att den byggnad du 
befinner dig i har en Sika-lösning någonstans i konstruktionen. Eller så har 
kanske den bil som du kör gjorts säkrare, lättare och mer effektiv tack vare en 
produkt från Sika. Och kanske har den energi som du använder samlats in via 
en vindkraftspark som skyddas med material från Sika.

Vi bedriver verksamhet på sju olika marknader – betong, vattentätning, tak, 
golvbeläggning, fog & lim, renovering/plattsättning, industri – och tillhanda-
håller högkvalitativa produkter och lösningar var som helst i världen. 
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Detaljerad information och hänvisningar:

www.sika.se
Produkter & lösningar/Betongteknik

BETONG

NÄR EN HEL DALGÅNG KAN FÖRLITA SIG 
PÅ BETONGENS HÅLLFASTHET

Sika utvecklar och säljer mängder av olika 
tillsatser för användning i samband med produk-
tion av betong, cement och murbruk. Dessa pro-
dukter förbättrar specifika egenskaper hos den 
nylagda eller härdade betongen, såsom arbetbar-
het, vattentäthet, hållbarhet eller tidig och 
slutgiltig styrka. 

Efterfrågan på tillsatsmedel ökar i nuläget, framför allt på grund av de 
ökade effektivitetskraven för betong och murbruk, i synnerhet i stadsom-
råden och för anläggning av infrastruktur. Dessutom ökar den tilltagande 
användningen av alternativa cementbaserade material 
i cement, murbruk och även i betong behovet av tillsatser. 

INNOVATIONER 
Förlängd arbetbarhet, som kontrolleras under flera timmar, är särskilt 
viktig för urbana byggarbetsplatser med mycket trafik, eller avlägsna 
områden som leder till långa transporttider. När betongen väl har placerats 
ut är det samtidigt extremt viktigt med snabb härdning för att hålla 
byggarbetets snäva tidsplaner. Sika ViscoFlow®, baserad på en ny polymer 
som tagits fram internt, är en blandning som förbättrar arbetbarheten. 
Den förlänger den färska betongens öppethållandetid väsentligt och sä-
kerställer ändå en lika snabb hållfasthetsutveckling. Öppethållandetiden 
kan ändras utifrån hur långt bort byggarbetsplatserna ligger. Dessutom 
säkerställs den efterfrågade konsistensen hos betongen vid både låga och 
höga temperaturer. 

DE POPULÄRASTE VARUMÄRKENA 
– BETONG

Sika® ViscoCrete®
Sikament® 
Sika® Plastiment®
Sikaplast®
Sika® Sigunit®
SikaGrind®
Sika ViscoFlow®
SikaPaver®
SikaRapid®

Betongtillverkare

Infrastrukturprojekt

Tillverkare av fabrikstillverkade element

Anläggningar för torrbruk

Gruvor

Cementindustrin

Produktion av gipsskivor

HUVUDSAKLIGA 
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
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VATTENTÄTNING

NÄR TUNNLAR FÖRBLIR  
VATTENTÄTA FÖR ALLTID

Sikas lösningar omfattar alla de teknologier som 
används för vattentätning av konstruktioner un-
der jord: flexibla membransystem, fogtätningar, 
injektering, beläggningar, flytande membran och 
vattentätande bruker.

Nyckelmarknaderna inkluderar tunnlar, källare, parkeringar under jord, och 
alla typer av vattentäta konstruktioner (t ex reservoarer, förvaringsmaga-
sin och tankar). Vattentäta system omfattas av stränga krav 
med avseende på hållbarhet, enkel applicering och total kostnadshante-
ring. Därför är valet av lämpliga vattentätningssystem utifrån ägarens 
behov och krav samt lösningen avgörande för långvariga och vattentäta 
konstruktioner.

INNOVATIONER 
En av de senaste lösningarna som har lanserats är det innovativa syste-
met SikaProof® för vattentätning under jord. Detta helt limmade system 
består av ett mycket flexibelt polyolefinmembran med ett unikt rutnät 
med tätningsmassa och en särskilt utformad fleeceduk. Den helt me-
kaniska limeffekten uppstår när fleecen är fullständigt inbäddad i den 
färska betongen. Dessutom förhindrar rutnätet med fogmassa eventuell 
vatteninträngning från sidan mellan membranet och betongen, eftersom 
rutnätet skapar små vattentäta fickor. Det mycket hållbara SikaProof®-
systemet är snabbt och säkert att installera, vilket leder till en långvarig 
och kostnadseffektiv vattentätning.

Detaljerad information och hänvisningar:

www.sika.se
Produkter & lösningar/Vattentätning

DE POPULÄRASTE VARUMÄRKENA 
– VATTENTÄTNING

Sikaplan®
SikaProof®
Sikadur-Combiflex® 
Sika Waterbar®
Sika Tricosal®  Waterstops
Sika® Injection
SikaTop®
Sika®-1
SikaFuko®
SikaSwell®
Sika iSystem

Källare

Tunnlar

Broar

Vatten- och avfallsvattentankar 

Dammar och hydrauliska strukturer

HUVUDSAKLIGA 
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
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Detaljerad information och hänvisningar:

www.sika.se
Produkter & lösningar/Tak

TAK

NÄR TAKSYSTEM GÖR DET 
MÖJLIGT ATT BO PÅ NYA SÄTT

Sika erbjuder ett komplett utbud av plana 
taksystem som inbegriper både flexibla takdukar 
och flytande membran. Efterfrågan inom detta 
segment drivs av behovet av miljövänliga, energi-
besparande lösningar såsom system med gröna 
tak och tak med solceller som samtidigt bidrar till 
att minska koldioxidutsläppen. 

Medan renoveringsprojektens betydelse fortsätter att öka på de mogna 
marknaderna rör sig tillväxtmarknaderna mot taklösningar av högre 
kvalitet. 

INNOVATIONER 
Nya flytande membransystem har lanserats på marknaden. 
Sikalastic® 641 är en produkt med svag doft samt mycket mindre lös-
ningsmedel och VOC. Den baseras på den patenterade härdningstekniken 
i-Cure® och har särskilt tagits fram för att användas i mycket känsliga 
områden, t ex sjukhus, anläggningar för livsmedelstillverkning och skolor. 
Sika har också utvecklat ett onlinebaserat specifikationsverktyg som 
hjälper kunderna att välja rätt produkter för sina projekt. Verktyget hjälper 
inte bara till att identifiera det bäst lämpade systemet, utan det kommer 
också att utföra en kostnadsanalys av livscykeln som kan användas för 
jämförelse med andra produkter. 

DE POPULÄRASTE VARUMÄRKENA 
– TAK

Sarnafil® 
Sikaplan® 
Sikalastic®
SikaFill®
Sarnacol®
Sarnatherm®
Sarnamatic®
Sikatherm®

Exponerade tak  
(mekaniskt infästa eller limmade)

Flytande membran  
(sprayade eller applicerade för hand)

Tak med ballast

Trafikerade yttertak

Gröna taksystem

Reflekterade membran eller beläggningar som 
hjälper till att kyla byggnader

Solcellstak

Särskilda takutformningar  (färg, form, dekor) 

HUVUDSAKLIGA 
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
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GOLV

NÄR GOLVEN ÄR LIKA 
EFFEKTIVA SOM PERSONALEN

Sikas golvsystem är anpassade för industriella 
och kommersiella miljöer, till exempel produk-
tionsanläggningar för läkemedel och livsmedel, 
offentliga byggnader såsom skolor och sjukhus, 
parkeringsdäck och privata bostäder. Sortimentet 
består även av spackel och avjämningsmassor.

Varje marknadssegment omfattas av egna särskilda krav när det gäller 
mekaniska egenskaper, säkerhetsföreskrifter (t ex halkmotstånd), 
antistatiska egenskaper och motstånd mot kemikalier eller bränder. 
Trenderna på golvbeläggningsmarknaden styrs av säkerhets- och 
miljöföreskrifternas växande betydelse liksom av anpassade tekniska 
krav. Den stora volymen projekt som rör anpassning och omvandling 
av byggnader har ökat betydelsen av effektiva lösningar för renovering av 
befintliga golv.

INNOVATIONER 
Parkeringsdäckssystemet med Sikalastic®-8800 och Sikafloor®-359 är 
ett nytt golvbeläggningssystem, som appliceras snabbt och i ett enda 
steg. Genom att använda en ny injektionsprocess kan sprayappliceringen 
av vattentätningsskiktet och slitlagret göras samtidigt. Två arbetsmo-
ment kombineras i ett enda steg. Detta innebär att hela appliceringen av 
ett parkeringsdäck på 1 000 m² kan slutföras på en dag. Därigenom kan 
stilleståndstiden för parkeringsgaraget minskas kraftigt. Den nya injek-
tionsprocessen leder också till att upp till 75% mindre fillersand används.

Detaljerad information och hänvisningar:

www.sika.se
Produkter & lösningar/Golv

DE POPULÄRASTE VARUMÄRKENA 
– GOLV

Sikafloor® 
Sikalastic®
Sika® PurCem
Sika® EpoCem

Parkeringshus med flera plan och parkerings-
hus under jord

Produktions-, process-, logistik- och lager- 
anläggningar

Renrum

Golv i kommersiella, offentliga och privata 
byggnader

Golvområden med skydd mot elektrostatiska 
urladdningar

Brand-/korrosionsskydd för stålstrukturer

Tankbeklädnader och vattenrenings- 
anläggningar

HUVUDSAKLIGA 
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
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Detaljerad information och hänvisningar:

www.sika.se www.sika.se
Produkter & lösningar/Fog Produkter & lösningar/Lim

FOG & LIM

NÄR FOGAR KAN HANTERA 
ALLA SLAGS VATTENVOLYMER

Sikas omfattande portfölj inbegriper elastiska 
fog- och limlösningar av första klass för att 
uppfylla alla behov på en arbetsplats, t ex fogtät-
ningar för fasader, golv eller specialfogar liksom 
limmer för flera olika ändamål för finish inomhus 
eller installationer med parkett eller mjuka golv-
beläggningar. 

Den växande efterfrågan på denna marknad baseras på det mer utpräg-
lade fokuset på energieffektiva klimatskal, den allt större mängden olika 
material som används inom byggnation, den ökande volymen höghus-
projekt samt hälso-, säkerhets- och miljöfrågornas växande betydelse.

INNOVATIONER
Sika lanserade det nya SikaHyflex®-sortimentet av högeffektiva fogmas-
sor för klimatskal, som uppfyller de strängaste tekniska kraven och hjälper 
till att bygga hållbara och energieffektiva byggnader. På grund av hälso- 
och säkerhetsaspektens växande betydelse har Sika som marknads- och 
teknisk ledare på området för fogmassor och lim av polyuretaner tagit 
fram den nya härdningstekniken i-Cure® som kombinerar de bästa egen-
skaperna hos traditionella teknologier. Den har mycket låga utsläpp och 
är lösningsmedelsfri. Enkel och säker applicering liksom snabbt inledande 
hugg med många appliceringsmöjligheter är de viktigaste fördelarna med 
de nylanserade Sika limmen med snabbt hugg för elastisk limning, som 
kan ersätta konventionella fästmetoder såsom spikar och skruvar.

DE POPULÄRASTE VARUMÄRKENA 
– FOG & LIM

Sikaflex®
SikaBond® 
SikaHyflex®
Sikasil®
Sika MaxTack®
Sikacryl®
Sika Boom®
Sika® MultiSeal

Cascol Trälim
SuperFix
SuperSet
CascoProff GP

Klimatskalslösningar

Väg- och vattenarbete samt golvfogar

Golvbeläggningslösningar 

Yfinish inomhus 

Universallimning
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RENOVERING & 
PLATTSÄTTNING

NÄR TUSENTALS MÄNNISKOR KAN LITA 
PÅ ETT SÄKERT UNDERHÅLL

Segmentet omfattar produkter för betongskydds- 
och reparationslösningar, till exempel reparations-
bruk, skyddsbeläggningar, injekteringsbruk och 
system för konstruktiv förstärkning. Det inbegriper 
också produkter såsom membran för våtrum, fäst-
massor och fogbruk för plattsättning samt fog-
massor för fogning av plattorna för att få en snygg 
ytfinish. 

Sika har teknologier för kommersiella byggnaders, bostäders och infrastruk-
turkonstruktioners hela livscykel. Framför allt på utvecklade marknader är 
många konstruktioner flera årtionden gamla och måste renoveras. Den nuva-
rande uppåtgående trenden gällande efterfrågan kan tillskrivas den ökande 
volymen projekt för återställande inom transport-, vattenförvaltnings- och 
energisektorerna. Den globala urbaniseringstrenden och det ökade behovet 
av renovering i utvecklade länder påverkar också efterfrågan med avseende
på inomhusrenoveringar.

INNOVATIONER 
I SikaGrout® -serien finns exempel på Sikas utbud av färdigblandade 
murbruk som är särskilt formulerade för att minska växthusgasutsläppen 
genom att ersätta en betydande del av Portlandcementen med komplette-
rande, återvunnet avfallsmaterial, vilket bidrar till klimatskyddet och till att 
förbättra resurseffektiviteten, utan att man gör avkall på effektiviteten. 

Detaljerad information och hänvisningar:

www.sika.se
Produkter & lösningar/Betongrenovering & ytskydd

DE POPULÄRASTE VARUMÄRKENA 
– BETONGRENOVERING

Sikadur®
SikaGrout® 
Sikagard®
Sika MonoTop®
Sika Top®
Sika AnchorFix®
SikaRep® 
Sika® CarboDur®
Sika® FerroGard®

SCHÖNOX PFK Plus
SCHÖNOX UF Premium
Casco Multifix Premium
Casco Floor Expert

Betongreparation

Betongskydd 

Impregnering

Konstruktiv limning

Konstruktiv förstärkning

Injektering

Förankring

Plattsättning

Våtrum

HUVUDSAKLIGA 
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
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Detaljerad information och hänvisningar:

www.sika.se
Produkter & lösningar /AGR /Fönster & fasad /Industriell limning /Marin /Transport & specialfordon

INDUSTRI

NÄR LIM GÖR RESULTAT
LÄTTARE OCH SÄKRARE

Sika Sverige levererar till den generalla industrin, båt-
branschen, eftermarknaden för bilar (utbyte av bilglas, 
reparation av bilkarosser), förnybar energi (sol och vind) 
och fasadarbeten (structural glazing, fönster, isolerglas). 
Internationellt levererar Sika även till den kommersiella 
fordonsindustrin (strukturell limning, tätning, bullersystem, 
förstärkningssystem).

Sikas teknologier möjliggör tätning och limning inom många olika applikationsområden 
för industrin. Sika hjälper till att kundanpassat förbättra processerna för tillverkare som 
söker efter lösningar som minimerar produktionstiderna och kostnaderna.

INNOVATIONER 
I Sverige har Sika tillsammans med kunder drivit utvecklingen av nya limapplikationer för 
fönster, glasfasader och isolerglas vilket har lett till snabbare processer, mindre produkt-
åtgång och mindre spill. Inom eftermarknaden för utbyte av bilglas har Sika lanserat det 
nya PowerCure-systemet som ger en säker ”kör-iväg-tiden” på 30 min och härdar till 
OEM-standard. PowerCure består av en ny typ av limpistol, en mycket effektiv dynamisk 
mixer och en förpackningslösning som är utformad för att minimera spill, utvecklade från 
första början tillsammans med yrkesverksamma inom bilglasbranschen.

DE POPULÄRASTE VARUMÄRKENA 
– INDUSTRI

Sikaflex®
SikaForce®
SikaBaffle® 
SikaTack®
SikaPower®
SikaFast®
SikaMelt®
SikaSense®
SikaDamp® 
Sikasil®

Marina industrier

Eftermarknad för bilindustrin

Apparater och industrikomponenter

Sandwichpaneler

Tillverkning av glasfasader och fönsterutform-
ningar 

Industrin för förnybar energi

Kommersiell fordonsindustri

OEM & OES för bilindustrin

HUVUDSAKLIGA 
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SIKA SVERIGE AB
Sika Sverige bildades 1950, har i dag 110 anställda 
och huvudkontor i Spånga utanför Stockholm. 
Säljkåren utbildar, ger teknisk service och support 
inom alla Sikas områden lokalt över hela landet. 

I Spånga finns produktutveckling och produktion av 
betongtillsatsmedel. Vi utför tester med Sika Mini-
Shot, en testenhet som möjliggör tillförlitliga prov-
ningar av sprutbetong i laboratoriemiljö. Sika Sverige 
har även labb för test av lim- och fogmassor samt 
framtagning av kundpecifika processer för industri 
och bygg. Vi utbildar och auktoriserar takentrepre-
nörer, håller i BKRs steg-3 utbildning för plattsättare 
och håller i härdplastkurser. 

2013 köpte Sika-koncernen Building Adhesives från AkzoNobel vilket för den 
svenska marknaden innebar att Casco Schönox Sweden AB blev en del av Sika. 
Varumärkena Casco och Schönox är ett mycket bra komplement till Sika och 
produkterna stärker sortimentet på flera nya områden t ex inom plattsättning 
och våtrum där Sika traditionellt sett inte varit aktiva.

www.sika.se
www.schonox.se
www.casco.se

SCHÖNOX vänder sig först och främst 
till den professionella entreprenö-
ren och hantverkaren. Därför består 
också sortimentet av högkvalitativa 
produkter och konstruktionslösningar. 
Varumärket har funnits i drygt 50 år 
och har därmed byggt upp en bred 
kunskap och kompetens. 

Casco har en mycket stark position i de 
nordiska länderna. Varumärket Casco har 
funnits i snart 100 år. Tekniker säkrar att 
alla produkter utvecklats i tätt samarbete 
med kunder. Det betyder att innovation, 
optimala användaregenskaper, smidig-
het och pålitlighet är kännetecknande för 
produkternas kvalitet. Självklart alltid med 
miljöanpassning i fokus.



SIKA SVERIGE AB
Domnarvsgatan 15 
Box 8061
163 08 SPÅNGA

Kontakt
Tel  08-621 89 00
Fax 08-621 89 89
www.sika.se, info@se.sika.com
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