
EMPRESA A NOSSA PAIXÃO O NOSSO FUTURO A NOSSA META

A Sika é uma empresa especializada em 
produtos e soluções químicas para os setores 
da construção civil e indústria. 
É líder no desenvolvimento e produção de 
sistemas para colagem, selagem, reforço e 
proteção para a construção, assim como em 
amortecimento acústico automóvel.

A Sika tem subsidiárias em todos os 
continentes, presença em mais de 90 países e 
produção em mais de 170 unidades fabris. 
Mais de 17 mil funcionários geram vendas 
anuais de 5 mil mihões de EUR (2015).

O sucesso e a reputação da Sika 
fundamentam-se na longa tradição em 
inovação. 
Assim, o cerne da nossa empresa é a gestão 
da inovação, com foco no desenvolvimento 
de produtos de qualidade e das melhores 
soluções para os clientes.
Para o efeito, foi implementado um 
Processo de Criação de Produtos focado 
no desenvolvimento constante de novos 
produtos, sistemas e soluções para todos os 
nossos mercados.
Fornecemos soluções inteligentes, 
utilizando as tecnologias mais avançadas, 
com um apoio e um conhecimento técnico 
diferenciado. 
Somos reconhecidos pelas nossas 
soluções de elevado desempenho para a 
construção civil e indústria, devidamente 
certificadas por testes independentes, pelo 
cumprimento das normas e leis vigentes, 
dando aos nossos clientes a confiança 
e a tranquilidade de trabalhar com um 
fabricante de qualidade.

CORAGEM PARA 
        INOVAR

O QUE CONSTRÓI O NOSSO SUCESSO

MERCADOS EMERGENTES

  A CULTURA 
           CORPORATIVA

VALORES E PRINCÍPIOS

PENSAMENTO GLOBAL 
A Sika Technology AG na Suíça assume 
a liderança em projetos de investigação 
a longo prazo, para todo o Grupo 
Sika, enquanto a responsabilidade 
pelo desenvolvimento de novas 
soluções é dos nossos 20 Centros 
Mundiais de Tecnologia, para além de 
18 Centros Regionais de Tecnologia 
em todo o mundo. A nível regional, 
também são desenvolvidos novos 
produtos e sistemas para responder às 
necessidades e exigências específicas 
dos mercados locais. Este processo 
facilita a optimização de custos de 
produção numa abordagem eficaz para 
cada um dos mercados-alvo.

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
No desenvolvimento dos nossos 
produtos, concentramo-nos em 
soluções modernas, como a tecnologia 
i-Cure®, que nos levou a desenvolver 
uma gama de produtos de selagem e 
colagem tecnologicamente avançados. 
Esta tecnologia abriu também caminho 
para a criação de membranas líquidas 
para  coberturas ecologicamente 
eficientes, que oferecem maior 
segurança na sua aplicação. De modo 
semelhante, as nossas soluções 
inovadoras de enchimento, usadas na 
produção de argamassas de elevado 
desempenho, permitiram a produção de 
argamassas com uma trabalhabilidade 
melhorada e ampliaram o seu âmbito 
de aplicação.

A NOSSA ESTRATÉGIA
Trabalhamos com uma estratégia a quatro 
anos de forma a aumentar a nossa penetração 
no mercado através do desenvolvimento de 
produtos novos e inovadores, de aquisições de 
empresas complementares e do crescimento 
acelerado em mercados emergentes. Tudo 
isto, aliado aos valores Sika, ajudará a alcançar 
um crescimento anual constante e a aumentar 
as vendas em novas áreas.

          A CRESCER
 EM TODO O 
 MUNDO Procuramos uma estratégia de crescimento 

com foco na expansão acelerada em 
mercados emergentes. Estes mercados em 
crescimento são caracterizados pelo aumento 
da urbanização e pelo desenvolvimento 
de megacidades, o que, por sua vez, leva 
ao aumento da procura por produtos 
de construção de alto desempenho que 
correspondam a rigorosas exigências de 
qualidade, segurança, resistência a terramotos 
e incêndios. Por exemplo, soluções inovadoras 
para a impermeabilização de coberturas, 
selagem de fachadas de edifícios, ou betão 
especial de alta resistência, são tipos de 
soluções, produtos e tecnologias em que 
somos especialistas.

EM  MAIS DE

90 
PAÍSES E EM TODOS 
OS CONTINENTES: 
PRESENÇA 
MUNDIAL DA SIKA.

A TECNOLOGIA MUNDIAL DE ENCONTRO 
À ESPECIALIZAÇÃO LOCAL
A nossa atividade na construção civil é local. 
Construímos conhecimento técnico dentro 
das nossas organizações locais, formando os 
funcionários locais e transferindo o 
know-how a nível mundial. Isto significa que 
podemos garantir apoio local às equipas de 
trabalho em todas as obras, com base em 
mais de 100 anos de experiência mundial.

MAIS VALOR, MENOS IMPACTO
Temos um compromisso na criação de 
pioneiras soluções sustentáveis para 
enfrentar os problemas ambientais globais, 
com segurança e com o menor impacto sobre 
os recursos. A meta é criar e aumentar valor, 
minimizando simultaneamente os impactos.

A nossa estratégia de sustentabilidade é 
integrada em todos os nossos processos 
de negócios, gerando valor para os nossos 
clientes e parceiros, ao longo de toda a cadeia 
de fornecimento e em toda a vida útil dos 
nossos produtos. O valor criado é superior 
aos impactos associados à produção, à 
distribuição e à utilização dos recursos.

AUMENTO ACELERADO EM 
MERCADOS EMERGENTES
Os investimentos em mercados 
emergentes foram significativos, 
acelerando o aumento das nossas cadeias 
de fornecimento locais. Nos últimos anos, 
abrimos mais de 40 novas fábricas em 
mercados em crescimento, permitindo-
-nos reforçar a nossa presença local e 
atender melhor às especificidades em 
diversos países. 
Desta forma temos aumentado 
continuamente a proximidade com 
os nossos clientes, e é isso que nos 
diferencia no mercado. Temos uma longa 
tradição em cedo explorarmos novos 
mercados que emergem. 
Por exemplo, as primeiras subsidiárias na 
América Latina foram fundadas na década 
de 1930. Isto permitiu-nos participar no 
desenvolvimento do mercado e construir 
uma posição sólida. Temos uma visão 
a longo prazo, valorizando a criação de 
relações duradouras com os clientes.

A CONSTRUIR CONFIANÇA
Acreditamos que a confiança 
está na base das nossas parcerias. Para nós, 
isso é demonstrado na qualidade do nosso 
trabalho, e é o resultado da nossa capacidade 
de inovação e perseverança. Este não é 
um posicionamento estático, mas antes 
um processo contínuo que precisa de ser 
ativamente cultivado. A marca Sika existe 
porque nos empenhamos todos os dias para 
Construir Confiança.

COMPRAS LOCAIS E GLOBAIS 
Procuramos matérias-primas local e 
globalmente para encontrar as melhores 
soluções para os nossos produtos. O nosso 
objetivo é trabalhar, sempre que possível, 
com fornecedores locais, não apenas para 
diminuir os prazos de entrega e agilizar a 
disponibilidade para os nossos clientes, mas 
também para diminuir os riscos e os fatores 
ambientais relacionados com o transporte de 
mercadorias.

AQUISIÇÕES
O nosso objetivo é promover o crescimento 
orgânico, ou seja, procurar o crescimento 
das vendas alimentado por um impulso de 
inovação e espírito empreendedor. Esse 
crescimento orgânico é complementado por 
aquisições cuidadosamente selecionadas 
que reforçam o nosso acesso ao mercado 
e aprimoram o nosso foco de atividade em 
tecnologias complementares. 
Utilizamos essa política como um meio 
para melhorar continuamente a nossa 
posição no mercado e assim desempenhar 
um papel ativo na consolidação de 
mercados fragmentados. Esforçamo-
nos para garantir uma integração 
harmoniosa dos recursos humanos, 
prestando atenção às culturas corporativas 
locais e empenhamo-nos para atender 
às necessidades dos nossos novos 
colaboradores.

Adotamos uma perspetiva de longo prazo no desenvolvimento 
dos nossos negócios e agimos com respeito e responsabilidade 
para com os nossos clientes, stakeholders, acionistas e 
pessoas que trabalham na Sika.

O sucesso da nossa empresa, não depende apenas da 
dedicação à estratégia certa; baseia-se também na confiança e 
na dedicação de todos os nossos colaboradores.

ATENDENDO A EXPECTATIVAS ELEVADAS
Todas as soluções da Sika são projetadas 
tendo em conta o sucesso dos nossos 
clientes, procurando estabelecer relações 
fortes, duradouras e mutuamente 
vantajosas, em vez de nos focarmos em 
negócios de curto prazo. 
O nosso objetivo é solucionar todas as 
dificuldades enfrentadas pelos nossos 
clientes. Lançamos novos produtos, quer 
seja em resposta às normas mais exigentes 
para colas e selantes, no desenvolvimento 
de novas soluções para corresponder a 
exigências de aplicação e compatibilidade 
ambiental no mercado de pavimentos, quer 
respondendo às necessidades de construções 
leves na indústria automóvel.

ESTAMOS LÁ
Os nossos produtos podem não estar sempre 
visíveis, mas os resultados que atingem são 
evidentes. 
Desde os novos equipamentos urbanos como 
o "Hudson Yards" em Nova Iorque, até ao 
outro lado do mundo no Túnel Waterview 
Connection na Nova Zelândia, a Sika continua 
a deixar a sua marca pelo mundo.

MAIS DE 100 ANOS DE EXPERIÊNCIA
Somos reconhecidos pela qualidade e 
confiança inigualáveis, ilustradas através 
de uma alargada família de produtos 
criados para a resolução de problemas, 
testados e aplicados há muitos anos 
numa gama variada de situações.

Quer seja na impermeabilização da cave 
ou da cobertura da sua casa, quer na 
selagem de um arranha-céus ou do seu 
automóvel, a trabalhar consigo em sua 
casa ou num outro edifício, seremos 
sempre reconhecidos por Construir 
Confiança.

 A CONSTRUIR 
            CONFIANÇA 

O QUE FAZEMOS

JAN JENISCH, 
CEO DA SIKA

"O empenho e a competência dos 
nossos colaboradores, tal como o 
nosso investimento em mercados em 
crescimento, dão-nos confiança para o 
futuro. 
O lançamento de produtos novos e 
inovadores também sustentarão o 
nosso sucesso."

RESUMO DA SIKA
> 17 mil FUNCIONÁRIOS
> 90 PAÍSES
>170  FÁBRICAS EM TODO O 

MUNDO
9 NOVAS FÁBRICAS EM 2015
70 NOVAS PATENTES EM 2015
5 NOVAS AQUISIÇÕES EM 2015 
5.000 M€  VOLUME DE NEGÓCIO

STEPHAN ENGELHARDT,  
ENGENHEIRO DE SISTEMAS 

PARA  COBERTURAS
“Consideramos os nossos clientes 

como parte integrante da nossa 
equipa, para atingir um objetivo 

comum: coberturas duráveis e de 
elevada qualidade”.

AS PESSOAS DA SIKA
Acreditamos na competência e no 
espírito empreendedor dos nossos 
colaboradores. 
A nossa equipa é o maior património 
que possuímos e é graças à sua 
dedicação, que somos capazes de 
proporcionar um elevado nível de apoio 
técnico. 
É este serviço de elevada qualidade, ao 
lado dos nossos produtos inovadores, 
que faz de nós, a Sika.

A SIKA CONTA COM MAIS DE

17 mil
PESSOAS A TRABALHAR
EM TODO O MUNDO.

872 
PESSOAS DEDICAM-SE
À INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DE 
NOVAS SOLUÇÕES

38 
CENTROS TECNOLÓGICOS 
EM TODO O MUNDO

 70
PATENTES 
NOVAS EM 2015

297
PATENTES NOVAS 
REGISTADAS 
DESDE 2012

MAIS DE 

170
FÁBRICAS EM TODO O MUNDO

A CONSTRUIR CONFIANÇA 
DESDE 1910

A SIKA FORNECE SOLUÇÕES DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO HÁ MAIS DE 

100 ANOS
O PRIMEIRO PRODUTO – SIKA®-1 – 
AINDA ESTÁ NO MERCADO

OS SISTEMAS DE PAVIMENTOS DA SIKA PARA 
SALAS ESTERLIZADAS LIBERTAM 

MIL VEZES MENOS  
PARTÍCULAS
QUE OS SISTEMAS COMUNS DE BAIXO C.O.V.

GRAÇAS À GAMA DE ADJUVANTES REDUTORES DE ÁGUA 
DA SIKA, MAIS DE 

25 MIL MILHÕES DE  
LITROS DE ÁGUA 
SÃO ECONOMIZADOS POR ANO NA PRODUÇÃO DE BETÃO

MAIS DE 

30% 
DA REDUÇÃO DE RUÍDOS INTERNOS NOS VEÍCULOS, 
DEVE-SE ÀS SOLUÇÕES ACÚSTICAS DA SIKA

TODOS OS ANOS, A SIKA FORNECE MEMBRANAS 
DE COBERTURAS, SUFICIENTES PARA COBRIR 

TODA A ILHA DE 
MANHATTAN

EM MAIS DE 80 PAÍSES, MAIS DE

10 MIL APLICADORES 
DE COBERTURAS 
SÃO FORMADOS E CERTIFICADOS PELA SIKA

COM

100 PRÉMIOS 
EM 17 ANOS, A SIKA É A EMPRESA 
QUE GANHOU O MAIOR NÚMERO DE 
PRÉMIOS EM TODO O MUNDO, SOBRE 
PROJETOS DE REPARAÇÃO DE BETÃO

TODOS OS ANOS, EM MAIS DE 

1 MILHÃO 
DE CAIXILHARIAS DE JANELAS,
SÃO APLICADAS SOLUÇÕES DE SELAGENS 
DE LONGA DURAÇÃO DA SIKA, 
AJUDANDO A ECONOMIZAR MAIS DE 

10 MIL 
CISTERNAS COM COMBUSTÍVEL
PARA AQUECIMENTO, 
DURANTE TODO O CICLO DE VIDA ÚTIL 
DESSAS CAIXILHARIAS

50%
DE TODOS OS AUTOMÓVEIS 
PRODUZIDOS NO MUNDO USAM 
PRODUTOS DA SIKA
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COBERTURAS
A Sika fornece uma gama completa de sistemas de 
impermeabilização de coberturas planas que incorporam 
a aplicação de membranas sintéticas ou líquidas. Mais de 
50 anos de história comprovam elevado desempenho, 
fiabilidade, sustentabilidade e longa duração deste tipo de 
soluções. A procura nesse segmento é impulsionada pela 
necessidade de soluções ecologicamente eficazes e que 
proporcionam economia de energia, tais como sistemas 
de coberturas verdes, coberturas frias e solares, que, ao 
mesmo tempo, ajudam a diminuir as emissões de CO2. 
 
Embora os projetos de reabilitação continuem a ganhar importância nos 
mercados mais maduros, os mercados emergentes estão também a adotar 
soluções de maior qualidade para coberturas.

INOVAÇÕES
Foram lançados no mercado dois novos sistemas de membranas de 
aplicação líquida. O Sikalastic® 641 é um produto com pouco odor e um 
teor consideravelmente menor de solventes e COV (compostos orgânicos 
voláteis). Usa a tecnologia patenteada de endurecedor i-Cure®, e foi 
desenvolvido especificamente para ser usado em áreas altamente sensíveis, 
tais como hospitais, fábricas de produtos alimentares e escolas. O Sikalastic® 
Everguard® Zero-1 é um outro sistema de poliuretano de componente único 
que foi introduzido com êxito no mercado asiático. Como dispensa qualquer 
mistura, o tempo de aplicação em obra diminui. A Sika também desenvolveu 
uma ferramenta online de especificação, que ajuda os clientes a escolher 
os produtos certos para os seus projetos. A ferramenta não ajuda apenas a 
identificar o sistema mais adequado, mas também realiza uma análise de 
custo do ciclo de vida, que pode ser usada na comparação com outros produtos.

QUANDO OS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO
POSSIBILITAM NOVOS ESTILOS DE VIDA NAS COBERTURAS.

Coberturas expostas (fixadas 
mecanicamente ou aderidas)

Membranas líquidas aplicadas a 
frio (pulverizadas ou aplicadas 
manualmente)

Coberturas com proteção pesada

Coberturas tipo Deck

Sistemas de coberturas verdes

Coberturas com membranas,  
sintéticas ou líquidas, de elevada 
refletância solar

Sistemas de fixação de estruturas 
fotovoltaicas para coberturas

Projetos para coberturas especiais 
(cor, inclinação, arquitetura)

PRINCIPAIS ÁREAS DE APLICAÇÃO

PRINCIPAIS MARCAS PARA
COBERTURAS

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

Saiba mais em

prt.sika.com

Saiba mais em

prt.sika.com

INDÚSTRIA
Os  mercados fornecidos pela Sika incluem o fabrico 
automóvel, indústria de veículos comerciais (colagem 
estrutural, colagem e selagem de vidros, sistemas 
acústicos, sistemas de reforço), reparação automóvel 
(substituição de vidros e reparações de carroçarias), 
indústria naval (barcos de recreio e construção de navios), 
energias renováveis (solar e eólica) e engenharia de 
fachadas (colagem e selagem de vidro estrutural, selagem 
de vidro isolante). 
 
A Sika é lider em tecnologias de colagem elástica, adesivos estruturais, 
selantes, reforço e aplicações acústicas para as principais industrias fabricantes 
de todo o mundo. Esses clientes confiam nas soluções Sika para melhorar 
a durabilidade e o desempenho na optimização da eficiência do fabrico dos 
seus produtos. Estas soluções seguem megatendências-chave em design 
automóvel, criando veículos mais leves, resistentes, seguros, silenciosos e 
eficientes, ao mesmo tempo que rapidamente processam componentes e os 
compatibilizam com a automação, para a optimização da produtividade.

INOVAÇÕES
Exemplos de produtos lançados com sucesso que permitem a construção 
leve, e que melhoram o desempenho e a resistência dos veículos em casos 
de colisão, é o SikaPower®, um adesivo que se destina à última geração 
de carroçarias de alta resistência e peso optimizado de automóveis, assim 
como elementos de reforço SikaReinforcer®-940/-960. Para a substituição 
de vidros de automóveis, o novo sistema PowerCure® oferece ao mercado 
um menor tempo de imobilização. O Sikaflex® 268 é um novo produto 
utilizado para colagem e selagem de vidros de carruagens no setor ferroviário. 
Permite a colagem e a selagem com um único produto e oferece as melhores 
propriedades térmicas e de resistência às intempéries.

QUANDO OS ADESIVOS TORNAM OS CARROS 
MAIS LEVES E SEGUROS.

PRINCIPAIS MARCAS PARA 
INDÚSTRIA

Sikaflex®
SikaBaffle® 
SikaTack®
SikaPower®
SikaForce®
SikaReinforcer®
SikaMelt®
SikaSeal®
SikaDamp® 
Sikasil®
SikaBlock®

Indústria automóvel

Fornecimento de peças à indústria 
automóvel

Pós-venda automóvel

Indústria de veículos comerciais

Fabricação de fachadas, janelas e 
vidro isolante

Aplicação de componentes 
industriais

Painéis-sanduíche

Indústria de energias renováveis

Compósitos e moldes

Indústria naval

PRINCIPAIS ÁREAS DE APLICAÇÃO

Saiba mais em

prt.sika.com

PRINCIPAIS MARCAS PARA 
PAVIMENTOS

Sikafloor® 
Sikalastic®
Sika® Level
Sika® Permacor®
Sika® Unitherm®
SikaCor®

Pavimentos de estacionamentos

Instalações de produção, 
processamento, logística e 
armazenamento

Pavimentos de salas esterilizadas

Áreas de pavimentos com proteção 
contra descarga eletrostática

Proteção contra incêndios/corrosão 
para estruturas de aço

Pavimentos comerciais, públicos e 
residenciais

Paredes e tetos

Revestimentos de tanques e 
instalações de tratamento de água

PRINCIPAIS ÁREAS DE APLICAÇÃO

PAVIMENTOS
As soluções da Sika para pavimentos usam resinas 
sintéticas e sistemas cimentícios para edifícios industriais, 
comerciais e residenciais. Por exemplo, destinam-se a 
unidades de produção farmacêuticas e do setor alimentar, 
edifícios públicos tais como estabelecimentos de ensino 
e de saúde, pavimentos de estacionamento e imóveis 
residenciais privados. 
 
Cada segmento de mercado tem os seus próprios requisitos específicos em 
termos de propriedades mecânicas, regulamentos de segurança (por exemplo, 
resistência ao escorregamento), desempenho antiestático e resistência a 
produtos químicos e a incêndios. As tendências no mercado dos pavimentos 
estão a ser determinadas pelas normas ambientais e de segurança, bem como 
por requisitos técnicos padronizados. Atualmente, o grande volume de projetos 
de reabilitação e de requalificação dos edifícios tem aumentado a importância 
de soluções eficientes para a reabilitação de sistemas de pavimentos 
existentes.

INOVAÇÕES
O novo sistema de revestimento, tipo one shot parking deck, para 
pavimentos de estacionamento em coberturas, consiste numa única e 
rápida aplicação de Sikalastic®-8800 e Sikafloor®-359. Através de um novo 
processo, a aplicação por pulverização de camadas de impermeabilizante e 
de desgaste pode ser feita em simultâneo. Estas duas etapas de trabalho 
são, portanto, executadas numa única aplicação. Isto significa que, a 
aplicação do pavimento de um parque de estacionamento de 1.000 m², 
pode ser concluída num só dia. Por conseguinte, o tempo de inatividade do 
parque de estacionamento diminui consideravelmente. Este novo processo 
permite também economizar produto, podendo utilizar até 75% menos de 
agregados.

QUANDO OS PAVIMENTOS TÊM UM DESEMPENHO
TÃO EFICAZ QUANTO OS COLABORADORES.

Saiba mais em

prt.sika.com

PRINCIPAIS MARCAS PARA 
REABILITAÇÃO

Sikadur®
Sika Grout® 
Sikagard®
Sika MonoTop®
SikaTop®
SikaCeram®
Sika AnchorFix®
SikaRep® 
Sika® CarboDur®
Sika® FerroGard®

Reparação de betão

Proteção de betão

Impregnação hidrofóbica

Colagem estrutural

Reforço estrutural

Grout

Ancoragem

Cimentos-cola e betumação

PRINCIPAIS ÁREAS DE APLICAÇÃO

REABILITAÇÃO
Este segmento oferece soluções de proteção e reparação 
de betão, como por exemplo argamassas de reparação, 
revestimentos de proteção, sistemas de reforço estrutural. 
Inclui também produtos para reparação e acabamento de 
interiores, bem como componentes para nivelamentos, 
cimentos-cola para cerâmicos e respetivas soluções para 
betumação de juntas. 
 
A Sika fornece tecnologias para todo o ciclo de vida de edifícios comerciais, 
imóveis residenciais e construções de infraestruturas. Especialmente em 
mercados desenvolvidos, muitas estruturas têm décadas e precisam ser 
reabilitadas. A presente tendência crescente na procura pode ser atribuída 
a um aumento do volume de projetos de reabilitação de infraestruturas nos 
setores dos transportes, gestão de águas e energia. A tendência mundial 
de urbanização e a necessidade cada vez maior de obras de reabilitação nos 
países desenvolvidos também alimentam a procura no setor da reabilitação de 
interiores.

INOVAÇÕES
O Sika Grout®-334 e o Sika Grout®-234 são exemplos da gama de produtos 
de argamassa pronta-a-aplicar da Sika, especialmente formulados para 
diminuir as emissões de gases do efeito estufa através da substituição de 
uma parte considerável do teor de cimento Portland por materiais reciclados 
complementares – contribuindo para a proteção climática e para o aumento 
da eficiência dos recursos, sem comprometer o desempenho desses produtos. 
O novo cimento-cola de baixa emissão para cerâmicos SikaCeram®-290 
StarLight contém também matérias-primas sustentáveis. É um cimento-cola 
leve para cerâmicos, que recobre cerca de 80% mais de superfície adicional em 
comparação com um cimento-cola tradicional para a mesma aplicação.

PRINCIPAIS MARCAS PARA 
SELAGEM E COLAGEM

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

Soluções de selagem em fachadas 
de edifícios

Engenharia civil e juntas de 
pavimentos

Soluções de coberturas e 
pavimentos

Acabamento de interiores

Colagem universal

PRINCIPAIS ÁREAS DE APLICAÇÃO

Saiba mais em

prt.sika.com

SELAGEM E COLAGEM
A Sika tem uma alargada gama de duráveis selantes 
de elevado desempenho e durabilidade, cintas 
adesivas, espumas adesivas e adesivos elásticos para a 
envolvente exterior dos edifícios, assim como selantes 
para acabamentos interiores e para a construção de 
infraestruturas. O tipo de aplicações incluem a selagem 
de juntas com movimento entre elementos de fachadas 
que visam a estanquicidade dos edifícios, a colagem de 
pavimentos em madeira para a redução dos ruídos de 
impacto ou a selagem de juntas em aeroportos. 
 
A crescente procura neste mercado é alimentada por um aumento de 
reconhecimento da importância da elevada performance exigida aos selantes 
no âmbito da durabilidade e da eficiência energética dos edifícios em geral. 

INOVAÇÕES
A Sika lançou a nova família SikaHyflex® de selantes de elevado desempenho 
para envelopes construtivos, que cumprem os mais estritos requisitos 
técnicos e que permitem construir edifícios sustentáveis e energeticamente 
eficientes. Devido à crescente importância da higiene e segurança, a Sika, como 
líder tecnológica e de mercado na área dos selantes e colas de poliuretano, 
desenvolveu a nova tecnologia de cura i-Cure®, que combina as melhores 
propriedades da tecnologia tradicional de selantes e colas de poliuretano com 
novas vantagens, tais como muito baixas emissões e ausência de classificação 
de perigo. Uma aplicação mais fácil e segura, assim como uma elevada força de 
colagem inicial, que lhe confere um vasto leque de possibilidades de utilização, 
são os principais benefícios da recém-lançada gama de colas high tack para 
colagem elástica de elevado desempenho, que pode substituir com vantagens 
os métodos de fixação convencionais, como são os pregos e os parafusos.

QUANDO AS JUNTAS SE MANTÊM ESTANQUES  
A QUALQUER QUANTIDADE DE ÁGUA.

PRODUTOS SIKA 
A CONSTRUIR CONFIANÇA
Talvez não veja os nossos produtos, mas provavelmente o edifício onde 
mora tem uma solução da Sika em alguma parte da sua construção. 
Ou o carro que conduz, ficou mais seguro, mais leve e eficiente, graças a 
um produto da Sika. Provavelmente, a energia que está a consumir seja 
proveniente de um parque eólico protegido com soluções Sika.

Atuamos em 7 diferentes mercados-alvo: betão, impermeabilização, 
coberturas, pavimentos, colagem e selagem, reabilitação e indústria. 
No setor da construção e no setor automóvel, fornecemos produtos e 
soluções de alta qualidade em qualquer parte do mundo.

PRESENÇA GLOBAL PRINCIPAIS MARCAS PARA BETÃO

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

Betão pré-fabricado e betão pronto

Projetos de grandes infraestruturas

Elementos pré-fabricados

Fábrico de argamassas secas

Indústria de cimento

Produção de placas de gesso

Grandes infraestruturas de     
pré-fabricação

PRINCIPAIS ÁREAS DE APLICAÇÃO

Saiba mais em

prt.sika.com

BETÃO
A Sika desenvolve e comercializa uma completa gama de 
adjuvantes e aditivos para a produção de betão, cimento 
e argamassas. Estes produtos melhoram as propriedades 
do betão fresco ou endurecido tais como a manutenção de 
consistência, impermeabilidade, compacidade, durabilidade, 
resistências iniciais e finais, entre outras.

Hoje em dia, a procura por adjuvantes e produtos auxiliares está em alta, 
principalmente por causa do aumento das exigências de desempenho em 
relação ao betão e argamassas, em especial em áreas urbanas e na construção 
de infraestruturas. O uso cada vez maior de materiais cimentícios alternativos 
ao cimento, na argamassa e, portanto, também no betão, aumenta a 
necessidade de adjuvantes eficazes.

INOVAÇÕES 
Uma maior trabalhabilidade e manutenção de consistência, controlada ao 
longo de várias horas, é especialmente importante em obras urbanas onde 
se verifique a presença de tráfegos congestionados, ou em áreas distantes 
com um tempo elevado de transporte do betão. Ao mesmo tempo, depois 
da betonagem, é importantíssimo ter uma cura rápida para cumprir os 
prazos apertados da execução das obras. O Sika ViscoFlow® é um adjuvante 
que usa um novo polímero desenvolvido pela Sika, capaz de prolongar 
consideravelmente a manutenção da consistência do betão fresco, além de 
garantir um bom desenvolvimento das suas resistências. A manutenção da 
consistência pode ser modificada de acordo com as diferentes exigências. 
Com este adjuvante, é possível obter a consistência desejada do betão em 
climas de altas ou baixas temperaturas.

QUANDO TODO O VALE PODE CONFIAR 
NA RESISTÊNCIA DO BETÃO.

PRINCIPAIS MARCAS PARA 
IMPERMEABILIZAÇÃO

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

Caves

Túneis

Pontes

Tanques de água e de águas residuais

Poços e lagoas

Barragens e estruturas hidráulicas

PRINCIPAIS ÁREAS DE APLICAÇÃO

Saiba mais em

prt.sika.com

IMPERMEABILIZAÇÃO
Os sistemas e soluções da Sika abrangem toda a gama 
de tecnologias utilizadas para impermeabilizações 
acima do solo e subterrâneas: sistemas de membranas 
flexíveis, membranas líquidas, adjuvantes hidrófugos 
para argamassas, selantes de juntas, argamassas de 
impermeabilização, resinas de injeção e revestimentos.  
 
Entre os principais segmentos-chave de mercado estão as caves, parques 
de estacionamento subterrâneos, túneis e todos os tipos de estruturas de 
armazenamento de água (como por exemplo, reservatórios de água potável, 
bacias de retenção e tanques). Os sistemas estanques enfrentam exigências 
cada vez mais rigorosas em matéria de sustentabilidade, facilidade de 
aplicação e gestão do custo total. Portanto, a escolha de adequados sistemas 
de impermeabilização à medida das necessidades e exigências do dono de 
obra, tal como detalhes das soluções, são os fatores-chave para se conseguir 
ter estruturas duradouras e à prova de água (estanques).

INOVAÇÕES
Uma das soluções lançadas recentemente é o inovador sistema  SikaProof® 
para impermeabilização subterrânea. Este sistema totalmente ancorado 
consiste numa membrana de poliolefina, de elevada flexibilidade, com uma 
malha de selante e um véu não tecido de polipropileno de um dos lados. O 
efeito de ancoragem mecânica total surge quando esse véu fica totalmente 
embedido no betão fresco. A malha de selante impede qualquer fluxo lateral 
de água entre a membrana e o betão, pois cria pequenos compartimentos 
estanques. O sistema SikaProof® é seguro e rápido de aplicar, criando uma 
impermeabilização económica e de elevada durabilidade.

QUANDO OS TÚNEIS PERMANECEM 
ESTANQUES ETERNAMENTE.

SOMOS
SIKA

FILIAIS SIKA

QUANDO MILHARES DE PESSOAS 
PODEM CONFIAR NA MANUTENÇÃO DOS EDIFÍCIOS.
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