Sika

Đối tác toàn cầu
Trong lĩnh vực hóa chất chuyên dụng
cho Xây dựng và Công nghiệp

ẬP ĐOÀN SIKA
Sika AG – được đặt tại Baar, Thụy Sĩ – là công ty đa quốc gia trong lĩnh vực hóa chất chuyên dụng. Sika cung cấp sản
phẩm cho các công trình và ngành công nghiệp xây dựng cũng như ngành công nghiệp sản xuất (ô tô, xe buýt, xe tải,
đường sắt, năng lượng thay thế và các cấu kiện xây dựng). Sika là công ty hàng đầu thế giới về vật liệu dùng trong trám
khe, kết dính, chống thấm, gia cố và bảo vệ kết cấu chịu tải.

ỤC LỤC
3.
4.
10.
11.
12.
13.

2

Tập đoàn Sika
Sika hữu hạn Việt Nam
7 Thị trường mục tiêu
Bê tông
Chống thấm
Sàn mái

14.
15.
16.
17.
18.

Phủ sàn
Trám khe và Kết dính
Sửa chữa
Công nghiệp
Nhiệm vụ và sứ mệnh

Các dòng sản phẩm của Sika bao gồm phụ gia bê tông chất lượng cao, vữa chuyên dụng, trám khe và kết dính, vật liệu
gia cố, hệ thống gia cường kết cấu, sàn công nghiệp, hệ thống mái và chống thấm.
Năm 2010, Sika đã kỷ niệm 100 năm thành lập. Nhờ vào việc phát triển các sản phẩm và giải pháp tiên tiến cộng với một
tập thể vững mạnh đã giúp Sika phát triển suốt thế kỷ đầu tiên của mình.
Tập đoàn Sika hiện diện tại 93 quốc gia trên toàn cầu với hơn 17.000 nhân viên trực tiếp liên kết với khách hàng nhằm
đem lại sự thành công cho tất cả các đối tác.
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HÀNH TỰU

IKA HỮU HẠN

VIỆT NAM
Sika Việt Nam chính thức được cấp phép thành
lập công ty 100% vốn nước ngoài vào năm 1993,
là công ty trực thuộc tập đoàn Sika AG Thụy Sĩ.
Sika Việt Nam chuyên sản xuất và cung cấp sản
phẩm và giải pháp cho hầu hết các ứng dụng
trong xây dựng.
Nhu cầu của khách hàng luôn là mối quan tâm
hàng đầu của chúng tôi, chính vì vậy, sản phẩm
của Sika luôn được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm
phù hợp với yêu cầu riêng biệt của từng khách
hàng.
Sika luôn là đối tác đáng tin cậy của các đơn vị
thiết kế, tư vấn, chủ đầu tư và các công ty xây
dựng nhờ vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ
hậu mãi xuất sắc. Là một công ty đi đầu trong
lãnh vực hóa chất xây dựng với kiến thức và kinh
nghiệm thực tế, Sika luôn cung cấp những sản
phẩm mang giá trị cao và giải pháp toàn diện cho
mọi công trình.
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Sika Việt Nam đã đạt được sự thành công đáng kể sau 20 năm hoạt
động tại thị trường Việt Nam, chính nhờ sự phát triển, cải tiến không
ngừng về kỹ thuật cũng như chất lượng sản phẩm. Chúng tôi tự hào về
những gì đã đạt được và luôn hướng về tương lai với sự tự tin và cái nhìn
lạc quan nhất.
Các cột mốc quan trọng của Sika Việt Nam:
- 1991: Gia nhập thị trường Việt Nam.
- 1993: Thành lập công ty 100% vốn từ Thụy Sĩ tại Việt Nam.
- 1994: Sản phẩm lòng đâu tiên sản xuất tại Thủ Đức.
- 1995: Mở chi nhánh tại Hà Nội.
- 1997: Nhà máy tại Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch đi vào hoạt động.
- 2000: Mở chi nhánh tại Đà Nẵng.
- 2004: Mở chi nhánh tại Cần Thơ.
- 2007: Mở rộng nhà máy tại Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch.
- 2012: Nhà máy thứ hai tại KCN VSIP Bắc Ninh đi vào hoạt động.
Với hàng loạt các sản phẩm đa dạng được sản xuất trong nước, Sika Việt
Nam tự hào là nhà cung cấp hàng đầu sản phẩm hóa chất xây dựng ứng
dụng trong các lĩnh vực như: công trình đường bộ, cầu, cảng, sân bay,
đường hầm, nhà máy thủy / nhiệt điện, dự án thủy lợi, nhà máy xử lý
nước, khu công nghiệp, công trình dân dụng và nhà cao tầng… Sika Việt
Nam cũng tiên phong trong công nghệ chất kết dính công nghiệp. Truy
cập website vnm.sika.com để biết thêm thông tin chi tiết.
Sika Việt Nam điều hành hoạt động dựa trên nền tảng chất lượng sản
phẩm và trách nhiệm đối với môi trường, thể hiện qua chứng nhận ISO
9001 về hệ thống quản lý chất lượng và ISO 14001 về hệ thống quản lý
môi trường mà công ty đã đạt được nhằm đảm bảo cho sự phát triển
bền vững.
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ỊCH VỤ ĐA DẠNG

Ơ SỞ VẬT CHẤT

Trụ sở chính và Nhà máy của Sika Việt Nam được đặt tại vị
trí thuận lợi trong Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Tỉnh Đồng
Nai, với chức năng quản lý và sản xuất cùng hệ thống kho bãi,
dịch vụ khách hàng và phòng thí nghiệm. Quy trình sản xuất
của Sika hoạt động trên nền tảng tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO
14001 với hệ thống và thiết bị đạt chuẩn, điều hành bởi đội
ngũ quản lý được đào tạo bài bản và giàu kinh nghiệm cùng
với nguồn nhân lực có tay nghề cao.
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Với Sika Việt Nam, “Dịch vụ” nghĩa là đáp ứng nhu cầu của tất cả các nhóm khách hàng cũng
như tiếp thị sản phảm mới một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất. Chúng tôi cam kết tận tâm
hỗ trợ ngay từ giai đoạn lập dự án cho đến khi hoàn tất. Khách hàng hoàn toàn có thể tin tưởng
vào chất lượng và dịch vụ tại bất cứ đâu Sika hiện diện. Sika có đội ngũ bán hàng và chuyên
viên kỹ thuật hỗ trợ khách hàng xuyên suốt nhằm đảm bảo sự hài lòng và chất lượng tốt nhất.
Sika có các chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và
Đà Nẵng để điều hành hoạt động trên toàn quốc.
Năm 2012, nhà máy thứ hai của Sika Việt Nam tại Khu công
nghiệp VSIP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh đã đi vào hoạt động.
Đây cũng chính là cam kết đầu tư lâu dài vào thị trường Việt
Nam của Sika.

Với hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại và đội ngũ nhân viên giảu kinh nghiệm, chúng tôi có
đầy đủ khả năng để mang đến cho khách hàng những dịch vụ sau:
- Thử nghiệm tại công trường
- Tư vấn - Đào tạo khách hàng
- Tư vấn và Thiết kế cấp phối bê tông
- Khắc phục sự cố và các vấn đề khác
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GHIÊN CỨU và PHÁT TRIỂN
Nhờ vào ý thức về tầm quan trọng của việc Nghiên cứu và Phát triển,
hàng loạt các sản phẩm mới và bằng sáng chế đã được Sika giới thiệu
trong những năm qua, đây cũng chính là bằng chứng của những nỗ
lực không ngừng của chúng tôi để đạt được kết quả cao nhất. Truy cập
website vnm.sika.com để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm.
Kết hợp với các trung tâm hỗ trợ của khu vực, bộ phận R&D của Sika Việt
Nam liên tục áp dụng công nghệ hiện đại từ Tập đoàn để phát triển và
cung ứng sản phẩm cũng như giải pháp phù hợp với nhu cầu của từng
khách hàng và thị trường trong nước.
Bên cạnh các hoạt động Nghiên cứu & Phát triển, chúng tôi còn hỗ trợ
khách hàng trong việc thiết lập các cấp phối và cung cấp các giải pháp
thi công với các phòng thí nghiệm chức năng khác nhau như:
• Phòng thí nghiệm – R&D: Phát triển sản phẩm mới dựa trên nhu cầu
thị trường.
• Phòng thí nghiệm – Kiểm tra Chất lượng: Kiểm tra chất lượng nguyên
liệu thô và thành phẩm.
• Phòng thí nghiệm Bê tông – Dịch vụ Khách hàng: Hỗ trợ khách hàng
thử sản phẩm mới và thực hiện các thử nghiệm cấp phối…
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GUỒN NHÂN LỰC

Với phương thức quản lý phối hợp cũng như chú trọng vào phát triển và thực hiện thường xuyên các chương trình đào tạo
phù hợp với khả năng của từng nhân viên, Sika Việt Nam đề cao kỹ năng, sự sáng tạo và nỗ lực của các nhân viên, đồng
thời thúc đẩy sự phát triển năng động của công ty.
Tại Sika Việt Nam, khả năng và kiến thức của nhân viên nhanh chóng được cải thiện nhờ các chương trình huấn luyện về
sản phẩm mới, kỹ thuật ứng dụng cũng như các thực tiễn kinh doanh. Chúng tôi cũng tạo điều kiện cho nhân viên cùng
tham gia các hoạt động chung như nghỉ mát, tiệc tất niên và sinh hoạt tập thể nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết. Với
tiêu chí đánh giá dựa trên hiệu suất làm việc và tiềm năng phát triển cũng như tạo điều kiện nhằm đảm bảo sự cân bằng
giữa đời sống gia đình và công việc, chúng tôi luôn khuyến khích nhân viên làm việc một cách thoải mái nhất và đề cao
lòng trung thành của nhân viên.
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GUỒN NHÂN LỰC

Với phương thức quản lý phối hợp cũng như chú trọng vào phát triển và thực hiện thường xuyên các chương trình đào tạo
phù hợp với khả năng của từng nhân viên, Sika Việt Nam đề cao kỹ năng, sự sáng tạo và nỗ lực của các nhân viên, đồng
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sản phẩm mới, kỹ thuật ứng dụng cũng như các thực tiễn kinh doanh. Chúng tôi cũng tạo điều kiện cho nhân viên cùng
tham gia các hoạt động chung như nghỉ mát, tiệc tất niên và sinh hoạt tập thể nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết. Với
tiêu chí đánh giá dựa trên hiệu suất làm việc và tiềm năng phát triển cũng như tạo điều kiện nhằm đảm bảo sự cân bằng
giữa đời sống gia đình và công việc, chúng tôi luôn khuyến khích nhân viên làm việc một cách thoải mái nhất và đề cao
lòng trung thành của nhân viên.

Bê tông

Sàn mái

Chống thấm

Phủ sàn

Trám khe & Kết dính

THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU
Sửa chữa

Sika Việt Nam hướng đến vị trí dẫn đầu thị trường thông qua công nghệ hàng đầu trên tất cả các thị
trường mục tiêu. Với nghiên cứu và sự phát triển không ngừng nghỉ, chúng tôi cam kết luôn cung cấp
sản phẩm chất lượng cao, cùng với những cải tiến, đổi mới liên tục trong mọi khía cạnh.
Công việc kinh doanh của Sika được định hướng theo bảy thị trường mục tiêu: bê tông, chống thấm,
sàn mái, phủ sàn, trám khe và kết dính, cải tạo và công nghiệp.
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Công nghiệp

BÊ TÔNG

Phụ gia Sika và các giải pháp hỗ trợ cho phép cải thiện đáng kể chất lượng và tính thi công của xi măng cũng và bê tông. Sika cũng là nhà cung
cấp tin cậy cho ngành bê tông trộn sẵn, nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn và trạm trộn.
Giải pháp bê tông để nâng hiệu suất và tính bền vững
Những giải pháp về bê tông của Sika không chỉ đáp ứng đầy đủ yêu cầu cao về độ bền. Mà còn phù hợp với xu hướng xây dựng và kiến trúc hiện
đại, trong khi vẫn đáp ứng những tiêu chuẩn về sinh thái.
Dựa trên kinh nghiệm nhiều thập kỷ qua, Sika cung cấp một loạt các sản phẩm tiên tiến như phụ gia bê tông, trợ nghiền xi măng, phụ gia sản
xuất tấm thạch cao và vữa chuyên dụng.
20 năm tham gia thị trường Việt Nam với các sản phẩm phụ gia bê tông, Sika đã đạt được nhiều thành công đáng kể. Với công nghệ tiên tiến,
chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng cao cùng đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp, Sika đã trở thành nhà cung cấp phụ gia bê tông
đáng tin cậy cho hàng loạt công trình trọng điểm quốc gia.

Bê tông

Sàn mái

Chống thấm

Phủ sàn

Trám khe & Kết dính

THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU
Sửa chữa

Sika Việt Nam hướng đến vị trí dẫn đầu thị trường thông qua công nghệ hàng đầu trên tất cả các thị
trường mục tiêu. Với nghiên cứu và sự phát triển không ngừng nghỉ, chúng tôi cam kết luôn cung cấp
sản phẩm chất lượng cao, cùng với những cải tiến, đổi mới liên tục trong mọi khía cạnh.
Công việc kinh doanh của Sika được định hướng theo bảy thị trường mục tiêu: bê tông, chống thấm,
sàn mái, phủ sàn, trám khe và kết dính, cải tạo và công nghiệp.

10

Công nghiệp

BÊ TÔNG

Phụ gia Sika và các giải pháp hỗ trợ cho phép cải thiện đáng kể chất lượng và tính thi công của xi măng cũng và bê tông. Sika cũng là nhà cung
cấp tin cậy cho ngành bê tông trộn sẵn, nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn và trạm trộn.
Giải pháp bê tông để nâng hiệu suất và tính bền vững
Những giải pháp về bê tông của Sika không chỉ đáp ứng đầy đủ yêu cầu cao về độ bền. Mà còn phù hợp với xu hướng xây dựng và kiến trúc hiện
đại, trong khi vẫn đáp ứng những tiêu chuẩn về sinh thái.
Dựa trên kinh nghiệm nhiều thập kỷ qua, Sika cung cấp một loạt các sản phẩm tiên tiến như phụ gia bê tông, trợ nghiền xi măng, phụ gia sản
xuất tấm thạch cao và vữa chuyên dụng.
20 năm tham gia thị trường Việt Nam với các sản phẩm phụ gia bê tông, Sika đã đạt được nhiều thành công đáng kể. Với công nghệ tiên tiến,
chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng cao cùng đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp, Sika đã trở thành nhà cung cấp phụ gia bê tông
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SÀN MÁI
Sika cung cấp hệ thống màng dạng tấm và dạng lỏng hàng đầu thị
trường cho các dự án mới và cải tạo với đủ loại kích thước và chức
năng. Với hệ thống sàn mái chất lượng cao, Sika có thể tự hào về
chặng đường được ghi nhận suốt hơn 50 năm. Giải pháp sàn mái đã
được Sika chứng minh là đem đến tuổi thọ không thể vượt qua và vẫn
đảm bảo môi trường.

CHỐNG THẤM
Từ hơn 100 năm qua, Sika đã chứng minh các giải pháp chống thấm
kinh tế đã được thử nghiệm trên những yêu cầu khó khăn nhất. Sika
luôn xem xét toàn bộ quá trình chống thấm cho đến từng chi tiết cuối
cùng.
Nhiều giải pháp, một mục tiêu: lợi ích khách hàng
Các giải pháp của Sika giúp ngăn chặn sự xâm nhập của nước hoặc
ngăn chặn sự thoát nước ra ngoài cấu trúc. Khách hàng được hưởng
lợi từ các dịch vụ độc đáo của Sika, bao gồm cả công việc cụ thể trong
giai đoạn thiết kế, hệ thống thiết kế riêng theo yêu cầu cụ thể của dự
án, cũng như đào tạo ứng dụng và hỗ trợ tại công trình.
Các ứng dụng chống thấm điển hình là cấu trúc dưới mặt đất như tầng
hầm, đường hầm và các công trình kỹ thuật dân dụng khác. Sika cũng
cung cấp các giải pháp đặc biệt cho các hồ chứa nước uống và nhà máy
xử lý nước thải.
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Sika là nhà cung cấp giải pháp phủ sàn hàng đầu thế giới bao gồm sàn dành cho công nghiệp, công cộng, các tòa nhà
thương mại và dân cư với sự bảo vệ và những loại phủ sàn khác cụ thể được yêu cầu bởi các khu vực chức năng khác
nhau của các tòa nhà.
Tự do thiết kế với hệ thống phủ sàn Sika
Hệ thống phủ sàn của Sika đã được phát triển cho đa dạng cho xây dựng: nhà máy sản xuất công nghiệp, y tế và các
cơ sở giáo dục, bãi đậu xe, phòng sạch (ví dụ cho ngành công nghiệp dược và điện tử) hoặc các tòa nhà dân cư.
Các phân khúc thị trường này có những yêu cầu cụ thể về mức độ lưu thông và cơ học, ảnh hưởng đến người trong
vùng lân cận, khả năng chống tĩnh điện, chống trượt cũng như chịu hóa chất hoặc chống cháy.

PHỦ SÀN
TRÁM KHE và KẾT DÍNH
Sika đem đến những giải pháp trám khe và kết dính cho các công trình trong nhà và ngoài trời. Khám khe đàn
hồi đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và cách nhiệt, đồng thời chịu được chuyển động giữa các thành
phần của công trình. Kế dính đàn hồi kết dính đa dạng vật liệu xây dựng với nhau một cách vững chắc và tạo
ra những khả năng không giới hạn cho thiết kế hiện đại.
Giải pháp của Sika: kết nối tốt hơn
Sika cung cấp các giải pháp cho việc trám khe và kết dính cho một loạt các lĩnh vực ứng dụng. Trám khe đóng
vai trò quan trọng trong việc giữ kín không khí và nước cũng như tiết kiệm năng lượng cho công trình.
Các giải pháp kết dính đa năng cho cấu trúc, nội thất cũng như các kết dính sàn gỗ đáp ứng đầy đủ các thông
số thiết kế.
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CÔNG NGHIỆP
Trong sản xuất các phương tiện, thiết bị và các thành phần xây dựng, nhu cầu về năng
lượng ánh sáng và phương pháp xây dựng hiệu quả tiếp tục gia tăng. Ngành Công
Nghiệp của Sika là người dẫn đầu trong công nghệ kết dính đàn hồi và chất kết dính
công nghiệp, trám khe và các ứng dụng âm học.
Giải pháp Sika cho sản xuất công nghiệp

SỬA CHỮA
Cải thiện các công trình xây dựng hiện tại để kéo dài tuổi thọ đã
trở thành một trách nhiệm toàn cầu. Sika cống hiến cho việc cải
tạo lại các tòa nhà và cơ sở hạ tầng, làm cho chúng trở nên bền
vững hơn. Điều này đảm bảo tuổi thọ dài, tiết kiệm chi phí và bền
vững trong công tác bảo vệ, sửa chữa và gia cố.
Khôi phục và Phục hồi các tòa nhà và cơ sở hạ tầng
Các giải pháp cải tạo của Sika bao gồm các hệ thống phục hồi và
cải tạo các tòa nhà và cơ sở hạ tầng. Ví dụ đối với các kết cấu bê
tông bị hủy hoại do bị ăn mòn, hư hỏng cấu trúc, nước xâm nhập,
đóng băng hoặc hoạt động địa chấn.
Các sản phẩm giải pháp bao gồm chất ức chế ăn mòn, vữa chất
lượng cao và vữa rót, củng cố kết cấu với sợi polym gia cường, hệ
thống trám khe và giải pháp bơm.
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Các giải pháp trám khe, kết dính, củng cố và bảo vệ là năng lực cốt lõi của chúng tôi.
Công nghệ đa dạng của Sika đã thêm giá trị cho khách hàng trong các thị trường giao
thông ô tô, vận tải, và các thị trường công nghiệp khác. Các dịch vụ và sản phẩm Sika
cung cấp, cho phép khách hàng cải thiện quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm, lợi
thế cạnh tranh và giảm chi phí.
Trên đà phát triển của ngành công nghiệp hiện nay, Sika Việt Nam cung cấp cho thị
trường một loạt hệ thống chất kết dính rất đa dạng từ keo đàn hồi gốc PU cho đến
keo đông kết nhanh methacrylates, phù hợp với nhu cầu đa dạng trong mọi lĩnh vực
của ngành công nghiệp về ứng dụng trám khe và kết dính.

CÔNG NGHIỆP
Trong sản xuất các phương tiện, thiết bị và các thành phần xây dựng, nhu cầu về năng
lượng ánh sáng và phương pháp xây dựng hiệu quả tiếp tục gia tăng. Ngành Công
Nghiệp của Sika là người dẫn đầu trong công nghệ kết dính đàn hồi và chất kết dính
công nghiệp, trám khe và các ứng dụng âm học.
Giải pháp Sika cho sản xuất công nghiệp

SỬA CHỮA
Cải thiện các công trình xây dựng hiện tại để kéo dài tuổi thọ đã
trở thành một trách nhiệm toàn cầu. Sika cống hiến cho việc cải
tạo lại các tòa nhà và cơ sở hạ tầng, làm cho chúng trở nên bền
vững hơn. Điều này đảm bảo tuổi thọ dài, tiết kiệm chi phí và bền
vững trong công tác bảo vệ, sửa chữa và gia cố.
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Nhiệm vụ và sứ mệnh
• Cam kết của chúng tôi
Sika cung cấp các giải pháp tốt nhất để đạt được tiêu chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực hóa chất chuyên dụng trong ngành xây
dựng và công nghiệp. Chúng tôi cam kết luôn đạt chuẩn về chất lượng, dịch vụ, an toàn và bảo vệ môi trường. Các sản phẩm
mang thương hiệu hàng đầu thế giới của Sika là minh chứng cho năng lực cốt lõi của chúng tôi.
• Giá trị của chúng tôi
Mỗi sản phẩm và dịch vụ đều nói lên được cam kết của chúng tôi về ba giá trị cốt lõi của công ty: Sự đổi mới – Bền vững – Quan
hệ đối tác
• Uy tín của chúng tôi
Với kinh nghiệm và sự hiểu biết toàn cầu, am hiểu về các vấn đề địa phương và vị trí địa lý khác nhau, chúng tôi luôn đáp ứng
nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và thân thiện nhất.

Phát triển bền vững

Là một nhà cung cấp hàng đầu về hóa chất chuyên dụng, Sika Việt Nam luôn tâm niệm rằng an toàn và bảo vệ môi trường
là điều đầu tiên cần đảm bảo. Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất theo hệ thống tiêu
chuẩn ISO 14001. Không những thế, vấn đề môi trường và các biện pháp an toàn luôn được giám sát chặt chẽ trong suốt quá
trình sản xuất. Sika hoạt động đúng với các giá trị cốt lõi đã hình thành nên nền tảng cho sự phát triển bền vững của công ty.
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Các thông tin, và đặc biệt, những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika, được cung cấp với
thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng
và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn của Sika. Trong ứng dụng thực tế, chúng tôi không bảo đảm sản phẩm sẽ phù
hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường, cũng như không có một
ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay từ bất cứ một sự tư vấn nào.
Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công họ mong muốn không. Sika có quyền thay
đổi đặc tính của sản phẩm mình. Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được chú ý. Mọi đơn đặt hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều
Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung
cấp các tài liệu này theo yêu cầu.
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