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SIKAGARD®-63 N PT
Sikagard®-63 N é um revestimento bicomponente à base de resina epóxi, 100% sólidos, de 
alta resistência química, impermeável a líquidos e gases como H2S.

Muito boa resistência química e mecânica.
Resistente a líquidos (de acordo com a tabela de resistências químicas).
Aplicação fácil.

Para bacias de retenção em tanques, silos e áreas de armazenagem. 
Caixas de distribuição de águas pluviais.

Cor:  Ral 7032
Embalagem de 10 Kgs  (A+B) (8,7+1,3)

SIKACOR-631 PT 
resina base epóxi para resposta a resistências químicas 
moderadas e abrasão hidráulica.

Aplicação:
Revestimento de proteção do betão ou aço em ambientes 
quimicamente agressivos e adequado em condições de imersão 

permanente de estruturas hidráulicas como o interior de tanques e reservatórios, como por 
exemplo: tratamento de efluentes domésticos ou equiparados, industria agrícola e outras 
industrias químicas geradoras de efluentes biodegradáveis.

Vantagens:
- Boa resistência química
- Baixa emissão de COV (Compostos Orgânicos Voláteis)
- Revestimento espesso
- Impermeável a líquidos
- Fácil aplicação
- Aplicável a brocha, rolo ou projeção airless.
 Embalagem de 20 Kgs ( A+B)  

Quadro 1:                          Preço:      24,19 € / Kg
Quadro 2:
                    Embalagem de 20 Kgs ( A+B)                     
Preço :    11,90 € / Kg
Pode colocar 40% de desconto.
Acresce IVA

Preço: 24,19 € / Kg

Preço :    11,90 € / Kg
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Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)

Tels 22 967 01 71 | 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914

E-mail: unatudo@gmail.com
www.unatudo.pt

compre online em

recolha no armazém ou receba em casa

aos preços finais acresce IVA 

Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios.
Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui
Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente 

os preços podem ser alterados sem aviso prévio

https://unatudo.pt/produtosprofissionais
https://unatudo.pt
https://unatudo.pt/politica-privacidade/

