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Η Sika είναι συνώνυμη της καινοτομίας στον κλάδο των κατασκευών. Εμπνευσμένη από το όραμα του μηχανικού Kaspar Winkler, 

η Sika ιδρύθηκε το 1910, στην Ζυρίχη της Ελβετίας, με σκοπό να παρέχει πρωτοποριακές λύσεις & εφαρμογές δομικών υλικών 

στους κλάδους της κατασκευής και της βιομηχανίας. Ο προσανατολισμός στην έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή συνέ-

βαλαν στην πραγματοποίηση του οράματος του ιδρυτή για τη δημιουργία του μεγαλύτερου ομίλου παγκοσμίως στο χώρο των 

δομικών υλικών που αριθμεί 80 θυγατρικές με παρουσία σε 72 χώρες του πλανήτη.

Ο γνώμονας ανάπτυξης της Sika στηρίζεται σε δύο άξονες: α) στην πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των συνεργατών της που 

δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη μελέτη των έργων και β) στο σεβασμό των ισορροπιών που διέπουν 

τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Η εξεύρεση καθαρών λύσεων που διευκολύνουν το έργο & την παραγωγικό-

τητα των εκατοντάδων χιλιάδων συνεργατών της και τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον πλανήτη συμπυκνώνει 

την φιλοσοφία ενός πραγματικά παγκόσμιου παίκτη.

Ειδικότερα στη χώρα μας, η Sika Hellas, από το 1995 όπου δραστηριοποιείται, έχει καταφέρει να συμμετέχει με τα υλικά της 

τόσο σε όλα σχεδόν τα μεγάλα τεχνικά έργα που υλοποιούνται στη χώρα μας όσο και στην κάλυψη των αναγκών κάθε οικίας ή 

επαγγελματικού χώρου.

Η Sika στον κόσμο και στην Ελλάδα
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Η διαχρονική φιλοσοφία της Sika στηρίζεται στην αρχή ότι το κάθε πρόβλημα στην οικοδομή έχει τη δική του λύση. Δεν υπάρχει 

μία θεραπεία για όλες τις νόσους. Γι’αυτό η Sika διαθέτει το μεγαλύτερο τμήμα έρευνας & ανάπτυξης στον κόσμο όπου 

εκατοντάδες χημικοί και μηχανικοί εξετάζουν τη μελέτη και εφαρμογή νέων υλικών σε κάθε πιθανή συνθήκη. Συνεπώς, το κάθε 

πρόβλημα στην κατασκευή απαιτεί εξειδικευμένα υλικά που επιτελούν ένα συγκεκριμένο σκοπό. 

Είναι αυτονόητο ότι ο σχεδιασμός ενός έργου κατασκευής, ανακαίνισης ή επισκευής, απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία 

εφαρμογής. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την αρχή, η Sika Hellas δημιούργησε ένα δίκτυο εξειδικευμένων εμπορικών συνεργατών 

σε όλη την ελληνική επικράτεια με την επωνυμία Sika Experts. Πρόκειται για τους ειδικούς στην κατασκευή, οι οποίοι γνωρίζουν 

σε βάθος τόσο την διάγνωση των προβλημάτων & την προδιαγραφή των κατάλληλων υλικών για κάθε σύνθετο πρόβλημα όσο 

και την επαγγελματική εφαρμογή των υλικών με εξειδικευμένα συνεργεία τεχνικών. Αν λοιπόν θέλετε να έχετε το κεφάλι σας 

ήσυχο, για κάθε πιθανό πρόβλημα στην κατοικία ή τον επαγγελματικό σας χώρο, αναζητήστε τους ειδικούς με την ένδειξη Sika 

Experts.

Οι Sika Experts



>5 Οι Εφαρμογές

Οι Εφαρμογές
Οι καινοτόμες λύσεις που σχεδιάζει & παρέχει η Sika σε ολόκληρο τον κόσμο εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:

•	Πρόσμικτα	σκυροδέματος	&	βοηθητικά	υλικά	σκυροδέτησης	

•	Σφραγίσεις	αρμών	&	ρωγμών	

•	Ελαστικές	και	άκαμπτες	συγκολλήσεις	

•	Στερεώσεις,	αγκυρώσεις

•	Κονιάματα	επισκευής	μπετόν	&	αντιδιαβρωτική	προστασία	
οπλισμού

•	Αδιαβροχοποιητικά,	καθαριστικά	επιφανειών	&	βαφές	
προστασίας

•	Ενισχύσεις	με	ανθρακονήματα,	gunite,	μανδύες,	ελάσματα	

•	Δάπεδα	(βιομηχανικά,	εποξειδικά,	πολυουρεθανικά,	αντιστατικά,	
διακοσμητικά,	νοσοκομείων,	τροφίμων)	

•	Στεγανοποίση	δωμάτων	και	υπογείων,	επαλειφόμενα	
τσιμεντοειδή,	ασφαλτικά,	υγρές	μεμβράνες,	πολυμερείς	
μεμβράνες,	ενέματα	



>6 Διάγνωση & Θεραπεία

Η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας και συστήματος υλικών για την ασφαλή & μόνιμη αντιμετώπιση ενός προβλήματος ή μιας 

αδυναμίας σε ένα δώμα, υπόγειο, ταράτσα, πισίνα ή δάπεδο εξαρτάται από την επιτόπια διάγνωση των αιτιών και συμπτωμάτων 

της νόσου. Οι Sika Experts της περιοχής σας, βρίσκονται στη διάθεσή σας για κάθε πολύπλοκη περίπτωση προβλήματος με 

έναν μελετητή για να αποτυπώσουν την κατάσταση και να προδιαγράψουν τον ενδεδειγμένο τρόπο επίλυσης. Στη συνέχεια, θα 

σας συμβουλέψουν για την βέλτιστη μέθοδο εφαρμογής του συστήματος με το εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.

Διάγνωση & Θεραπεία
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Επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι και οποιεσδήποτε παρεμβάσεις επισκευής, προστασίας ή ανακαίνισης κάνουμε στον ιδιωτικό ή 

επαγγελματικό μας χώρο πρέπει να... «πιάνουν τόπο» επιλέγουμε το εκπαιδευμένο & πιστοποιημένο δίκτυο των Sika Experts 

σε όλη την Ελλάδα.

Οφέλη

Όχι πια...

• Κρυφά κόστη

• Χαμένα μεροκάματα

• Απώλεια χρόνου

• Επανεμφάνιση προβλημάτων

• Ερασιτεχνικές λύσεις

Με τους Sika Experts κερδίζουμε σε
• Μελετημένη διάγνωση από μηχανικό

• Υψηλή απόσβεση

• Σίγουρη επίλυση προβλημάτων

• Εξαιρετική ταχύτητα

• Ευκολία στην εφαρμογή

• Εξοικονόμηση ενέργειας

• Οικονομία

• Αισθητικό αποτέλεσμα

• Ευελιξία σε εφαρμογές

• Περιβαλλοντική συνέπεια



Sika	Hellas	ABEE

www.sika.gr


