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SIKA®-4A
ADJUVANTE DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE PRESA RÁPIDA
Sika®-4a é um adjuvante para impermeabilização de presa rápida. Quando misturado com 
cimento Portland e água, reage rapidamente  sendo usado para a selagem de infiltrações de 
água em betão, pedra ou alvenaria.

As vantagens de Sika®-4a incluem, mas não se limitam, às seguintes:
Produz uma aceleração de presa muito rápida para tamponamento ou 
reparação de infiltrações
Pronto a usar, basta adicionar água limpa e cimento Portland
Não contém cloretos
Utilizações
Sika®-4a é utilizado em trabalhos de impermeabilização preliminares em 
superfícies molhadas ou em locais com infiltrações de água, antes da 
aplicação de revestimentos cimenticios ou betão projectado. As aplicações 
mais comuns são em túneis e passagens hidráulicas, minas, reservatórios 
de água, tubos e manilhas em betão e caixas de visita. Pode ainda ser 
utilizado para acelerar a presa das argamassas em trabalhos de fixação, 

SIKA®-2
ADJUVANTE DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA FIXAÇÃO EXTRA RÁPIDA DE CIMENTO
Sika®-2 é um adjuvante líquido de impermeabilização extra rápido, que permite uma reação e 
um endurecimento muito rápido do cimento Portland.

Não é necessário diluir
Presa rápida
Apenas adicionar cimento Portland
Utilizações
Para selagem rápida de fissuras e orificios em betão, rocha ou alvenaria quando 
existem infiltrações de água em:
Túneis, Passagens subterrâneas, Fundações, Caves, Poços, Tectos, Paredes

SIKA 4A MORTERO RAPIDO - 10 KG
ARGAMASSA IMPERMEÁVEL DE PRESA RÁPIDA

Argamassa de presa rápida à base de cimentos e isenta de cloretos. 
Fornecida num só componente.

Utilizações:
• Para cortar infiltrações e para fazer o tamponamento de entradas de água.
• Para fixações rápidas de tentos, pernos, patilhas de ancoragem, etc.
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