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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).

SIKA- PINTURAS / REVESTIMENTOS  EPÓXI no  BETÃO 
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Sistema pintura lisa a rolo Sikafloor  264

Aplicação de primário de aderência Sikafloor 150;

Execução de pintura, com Sikafloor 264, em duas demãos, na cor 
RALr.

Consumo / dosagem

Sistema de Revestimento Produtos Consumo

Primário Sikafloor 156/161 0,3 - 0,55 kg/m2

Pintura a rolo 2 x Sikagloor 264 0,25 - 0,3 kg/m2/demão

Revestimento autoalisante, Sikafloor 264

Aplicação de primário de aderência Sikafloor 150;

Aplicação à palustra dentada de revestimento auto-alisante com base em resina 
de epóxi e inertes de sílica,  Sikafloor 264 + Cargas 2, na espessura de aprox. 2 
mm e nas cores Ral.

Consumo / dosagem

Sistema de Revestimento Produtos Consumo

Primário Sikafloor 156/161 0,3 - 0,55 kg/m2

Sistema auto-alisante

(aprox. 1 mm

1 p.p. Sikafloor 264

0,4 p.p. Fikafloor Filler-1

1,6 kg/m2               Mistura

(1,15 kg/m2 ligante + 

0,45 kg/m2 Sikafloor Filler-1) 

Sistema auto-alisante

(aprox. 1,5-3mm

1 p.p. Sikafloor 264

1 p.p. Cargas 2 (a proporção 

de cargas pode ser reduzida 

consoante a temperatura 

base/ambiente

1,9 kg/m2               Mistura

(0,95 kg/m2 ligante + 

0,95 kg/m2 inertes de sílica) 

por mm de espessura
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