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Sika Yapı Kimyasalları, Alçı ve Yapı Kimyasalları
Katkılarında Turkuaz Kimya ile İşbirliğine Başlıyor
•
•
•

Sika, 80 ülkede 150’den fazla üretim ve pazarlama ortağına sahip küresel bir şirkettir. Özel kimyasallar ve uygulama bilgisi tedarik eden bütünleşik bir küresel şirkettir.
Sika, sürekli olarak daha fazla mükemmeliyet basamaklarını tırmanmak için çaba sarf eden, yenilikçi gelenekleri
güçlü bir şirkettir. Bu da hem şirket, hem şirket çalışanları hem de şirketin ticaret, inşaat ve endüstri ortakları için
yeni fırsatlar yaratacak olan yenilikçi ürünler ve çözümler
geliştirmek demektir.
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120’nin üzerinde Sika üretim ve pazarlama şirketi,
16,293 çalışan (2013),
Kurumsal marka olan Sika haricinde, Sikaflex, Sika ViscoCrete veya SikaBond gibi 600 Sika markası,
• 160 ülkede 15.680 marka tescili,
• Satışların net %32,7’si son beş yılda piyasaya sürülen
ürünlerden,
• Sika Group’ta araştırma ve geliştirme harcamaları, satışların %1,7’sine karşılık geldi (2011).
Sika Türkiye oluşumu ise 20 yıl önce başladığı faaliyetlerinden bugün geldiği nokta itibariyle, tüm grup şirketleri arasında üretim, satış, insan kaynağı ve Ar-Ge açısından en önde gelen kuruluşlar arasında yer almakta ve faaliyette bulunduğu coğrafi bölge içerisinde de liderlik görevini üstlenmektedir. Sika Yapı Kimyasalları A.Ş. üretim
tesisi İstanbul Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunmaktadır.19,000 m2‘lik kapalı alanda konusunda
en güncel teknolojiye sahip toplam 450,000 ton kapasiteli
üretim tesisimiz, 7 bölge ofisi ve 200 üzerinde çalışanımız
ile hitap ettiğimiz inşaat ve endüstriyel imalat sektörlerinde faaliyet göstermekteyiz.

Sika; su yalıtımında, yapıştırmada, derz dolgularında, güçlendirmede ve yük taşıyan yapılarını korumada kullanılan
materyallerin işlenmesinde öncüdür. Sika’nın ürün yelpazesi yüksek kalite beton katkıları, alçı katkıları, yapı kimyasalları katkıları, toz polimerler, özel harçlar, derz sızdırmazlık malzemeleri ve yapıştırıcılar, sönümleme ve güçlendirme materyalleri, yapısal güçlendirme sistemleri ve
endüstriyel zemin kaplamanın yanı sıra çatı kaplama ve su
yalıtımı sistemlerini de içerir. Sika’nın eksiksiz çözümleri,
müşterilerine çok yenilikçi imkânlar sağlayarak, cıvatalama, perçinleme ve kaynaklama gibi daha eski teknolojileri yenileriyle değiştiriyor. Hedefimiz, müşterilerimizin katma değer üretmesine yardımcı olmak ve her zaman rekabetin bir adım önünde yer almaktır. 84 ülkedeki iştirakleri ve 16.000’in üzerinde çalışanıyla dünya genelindeki yerel varlığı, müşterileri doğrudan Sika’ya bağlar ve tüm ortaklarımızın başarısını garanti altına alır. Sika, yıllık 5 milyar CHF üzerinde satışa ulaşarak, tüm hissedarları için de
bir değer yaratıyor.

Ayrıca 2012 yılında Mersin Tarsus Organize Sanayi
Bölgesi’nde yeni bir üretim tesisimiz hizmete girdi. Tesis
toplam 6.600 m2 arazi üzerinde 2.200 m2’lik kapalı alana
kurulmuştur. Bununla birlikte Sika Türkiye oluşumu uzun
yıllardır devam ettirdiği Türkiye Bölgesi ülkelerinin bölge
yönetim sorumluluğunu da devam ettirmektedir.

Şirketin ürün hattı yüksek nitelikli beton katkıları, özel
harçlar, derz dolguları ve yapıştırıcılar, sönümleme ve güçlendirme materyalleri, yapısal güçlendirme sistemleri, endüstriyel zemin kaplama ve su yalıtım sistemleri içerir.
Sika’nın küresel varlığı – Stratejik başarı faktörü;
• Dünya genelinde 84 ülkede yerel varlık,

Sika Yapı Kimyasalları olarak Sika ViscoCrete serisi Alçı ve
Yapı Kimyasalları katkılarının üretimini ve satışını yapmaya başladı. Sika Türkiye olarak sektörde hatırı sayılır yere
sahip olan Turkuaz Kimya ile birlikte Sika ViscoCrete Serisi alçı ve yapı kimyasalları katkılarının tanıtımını ve satışını yapma amaçlı tüm Türkiye’de münhasır bayilik anlaşmasına varmıştır.

Nisan / Mayıs 2015

