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Pavimentos antigos - Regularização

Preparação das superfícies de acordo com o estado da mesma, incluindo remoção da tinta 
existente através de lixagem ou outro processo mecânico seguida de aspiração industrial.

Aplicação de Sika® Level-01 Primer é um primário, usado também como promotor de 
aderência para betão e superfícies minerais porosas antes da aplicação de argamassas de 
nivelamento, monocomponente, à base de polímeros de resina acrílica em dispersão 
aquosa.

Aplicação de Sikafloor® Level-50 pode aplicar-se pode ser aplicado manualmente ou por 
bombagem para nivelar pavimentos numa espessura de 5 a 25 mm. Adequado para 
aplicações industriais em interior e exterior.

 
Pavimentos antigos - Acabamento

Pintura lisa a rolo, monocromático, Sikafloor 264.

Pintura antiderrapante, monocromático, Sikafloor 264.

Considerando as condições particulares existentes, preconiza-se a adoção dos seguintes 
faseamentos de execução:

Preparação mecânica da superfície de forma a criar as condições de aderência necessárias 
(ex: granalhagem, esmerilagem, ou outro processo que se revele necessário).

os preços podem ser alterados sem aviso prévio
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DETAFLEX 4000

Permanentemente elástica poliuretano adesivo

Grande resistência ao envelhecimento e influências atmosféricas e a baixas e 

altas temperaturas

Químicos resistente

Excelente aderência a maioria dos materiais usados na construção

A aplicação e o acabamento são extremamente fáceis

Pode ser pintado. São recomendados testes de aderência, de forma a 

assegurar que o produto é adequado à aplicação

Aplicações

É indicado para aplicações na indústria automóvel.

É indicado para aplicações na construção, na indústria naval, na indústria.

Excelentes propriedades aderentes na maioria dos materiais utilizados na 

construção civil como 

alumínio anodizado, 

madeira, parquet, cerâmica, 

pedra natural, cimento, tijolo, 

fachada de pedra, etc.

Usar um primário em 

aplicações sobre superfícies 

porosas e plásticos.

Adequado para selagem e colagem com imersão permanente ao usar o Primer DL 2001.

Cor disponível  :   BRANCO

Unidade de venda:        300 ML          Caixas com 25 Unidades Preço:2,30 € / Unidade

                                      600 ML          Caixas com 20 Unidades Preço:3,40 € / Unidade
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