
Sika imødekommer alle ordrer, dog er vores nuværende salgs-og leveringsbetingelser altid gældende.
Brugere bør altid anvende til den seneste udgave af datablad for det pågældende produkt.
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Sika i-Cure Technology

De profesionelles 1. valg af 
fuge- og klæbemasse

Sika i-Cure Technology:
De profesionelles 1. valg af 
fuge- og klæbemasse

Sparer tid og materialer.
Øger kundetilfredsheden.

Sika at your Service 
Sika – Din lokale partner med en global tilstedeværelse

Sika - specialiserede løsninger indenfor fugemasse og klæber fra kælder til tag
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Sika er en global aktiv virksomhed med speciale 
i byggematerialer og tilsætningsstoffer. Sika har 
datterselskabet til fremstilling, salg og teknisk support i 
mere end 70 lande verden over. Sika er global markeds- og 
teknologileder i vandtætning. Sika - 

Din partner med et lokalt kendskab til fugning, limning, 
konstruktionsforstærkning og beskyttelse af bygninger.
Sika har mere end 9.200 ansatte på verdensplan og er 
derfor ideelt placeret til at støtte en vellykket gennemførelse 
for sine kunder.



Revolutionerende ny klasse 
af fuge- & klæbemasse

Baseret på den succesfulde 
og afprøvede Sikaflex® 
technology

n  Stort gennembrud 
Eliminerer svage punkter for eksisterende fuge- & limsystemer

n  Banebrydende 
More than 30 patents and patent applications ???

Sika i - Cure Technology

 Større effektivitet
 Mindre spild
 Mindre forberedelse
 Mindre efterfølgende finish

Nem at udpresse og bearbejde

n  Mindre kraft ved udtrykning.
n  Tidsbesparende - Hurtigere bearbejning.

Lille tråd

n  Flot finish.
n Tidsbesparende – Mindre oprydning.

Bredt produktprogram

n Tidsbesparende - Minimal forberedelse.

Fuldstændig lugtfri

n Praktisk arbejdsmiljø.
n  Kundetilfredshed.

Holdbar og modstandsdygtig

n  Ingen reklamationer.

Fejlfri hærdning og minimal krympning

n  Optimal ydeevne.
n  Holdbar.

Endelig er der en bedre måde at 
fuge på......

n  intelligent hærdningssystem, der tillader hærdning uden lugt eller 
defekter som bobler og revner.

n  imponerende kvalitet af fuger

n  innovative produkter som kombinerer de bedste egenskaber fra 
forskellige klassiske fuge- og klæbeteknologier.

n Sikker at anvende

n Miljøvenlig

n Bedste resultater 

Succes starter med i-Cure

n Fuldstændig fri for opløsningsmidler
n Lavt indhold af flygtige organiske   
 forbindelser (VOC)
n Små mængder af monomere stoffer

n Sikker at anvende
n Betydeligt lavere indvirkning på miljøet
  end nogen anden tilsvarrende fuge- &   
 klæbe teknologi
Ingen kompromis med hensyn til...
n Holdbarhed
n Levetid


