
  
 

 
1 

 

NOTICE: THE NEW 5LTR PACKAGING - 

SIKAMENT® R-7 N 

Dear Valued Customers,   

Sika sincerely thank you for trusting and using the 

products and services of Sika Vietnam.   

We are in the process of returning the 5-liter 

Sikament® R-7 N packaging to its new appearance 

after the impact of Covid. Therefore, we would like 

to inform you that from March 24, 2022, on the 

market, there are 2 different types of appearance of 

Sikament® R-7 N pail which is produced at the Sika 

Dong Nai factory. It can be distinguished based on 

the Batch number & manufacturing date. Please see 

in the pictures below: 

We do apologize for any inconvenience caused you. 

Thanks for your understanding. 

Should you have any concerns regarding this 

announcement, please feel free to contact your Sika 

sales representative. 

Dong Nai, 03/2022 

THÔNG BÁO: ĐỔI BAO BÌ CAN 5 LÍT MỚI –  

SIKAMENT® R-7 N 
 

Kính gửi Quý Khách Hàng và Đối Tác, 

Trước tiên Sika chân thành cám ơn Quý Khách hàng 

đã luôn tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ.  

Chúng tôi đang trong quá trình để thay đổi can 

Sikament® R-7 N 5 lít quay lại với diện mạo mới như 

trước đây sau ảnh hưởng của Covid. Do đó chúng tôi 

trân trọng thông báo với Quý Khách hàng, từ 

23/04/2022, trên thị trường sẽ có 02 mẫu can khác 

nhau của sản phẩm Sikament® R-7 N, được sản xuất 

tại nhà máy Sika Đồng Nai. Quý Khách hàng có thể 

phân biệt dựa trên quy định số lô và ngày sản xuất. 

Vui lòng xem cụ thể ở hình ảnh bên dưới: 

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này, rất 

mong nhận được thông cảm của Quý khách. 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tới đại diện bán hàng    

Sika của Quý khách hàng. 

 
 

Old packaging with batch number include / Bao bì 

cũ với số Lô 22022L...B 

New packaging with batch number include / Bao bì 

mới với số lô 12022L…     

We thank you in advance for your collaboration. / Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách. 

Sincerely / Trân trọng, 

 

 

ALAN BROMWICH  

Head of Concrete and Refurbishment 

 


