Dong Nai, 04/2022
NOTICE: THE PACKAGING ARTWORK
IMPROVEMENT – SIKAGROUT®-214-11 HS

THÔNG BÁO: CẢI TIẾN THIẾT KẾ BAO BÌ SIKAGROUT®-214-11 HS

Dear Valued Customers,

Kính gửi Quý Khách Hàng và Đối Tác,

Sika sincerely thank you for trusting and using the
products and services of Sika Vietnam.

Trước tiên Sika chân thành cám ơn Quý Khách hàng
đã luôn tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ.

We would like to inform that from April 2022, the
SikaGrout®-214-11 HS will have new appearance
with new packaging artwork improvement, which
helps our production process more effective to meet
customer demand in time. Please see the changes in
the picture below.

Chúng tôi trân trọng thông báo rằng, kể từ tháng
04/2022, SikaGrout®-214-11 HS sẽ thay đổi diện
mạo bao bì với thiết kế hình ảnh cải tiến, nhằm hỗ
trợ quá trình sản xuất hiêu quả hơn, kịp thời đáp
ứng nhu cầu khách hàng. Vui lòng xem hình ảnh chi
tiết bên dưới.

During the changing period, you may see
SikaGrout®-214-11 HS with both old and new
packaging in the market.

Trong quá trình thay đổi, Quý khách có thể thấy sản
phẩm SikaGrout®-214-11 HS xuất hiện cả bao bì cũ
và mới trên thị trường.

We do apologize for any inconvenience caused you.
Thanks for your understanding.

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này, rất
mong nhận được thông cảm của Quý khách.

Should you have any concerns regarding this
announcement, please feel free to contact your Sika
sales representative.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tới đại diện bán hàng
Sika của Quý khách hàng.

Old packaging

New packaging

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
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