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REPARAÇÃO DE ESTRADAS:

SIKA FASTFIX 138 TP
Argamassa de endurecimento rápido para selagem, 

reparação e fixação em pavimentos rodoviários e 

ambientes industriais.

Cor: Cinza escuro.

Sacos de 25 Kgs                           

Aceita pintura com Sika Color Sport

                   

JUNTAS EM PAVIMENTOS:
SIKAFLEX 406 KC (A+B)                    

Selante autoalisante de cura acelerada, de 

alto desempenho e elevada resistência 

química e mecânica  para juntas em 

pavimentos.

Juntas em pavimentos ( parques de 

estacionamento, zonas industriais, 

aeroportos,canalizações, estradas )Produto 

de 2 Komponentes ( 10 Litros  406 KC +150 ml 406 KC Booster )

Conjuntos:       10Lts+150 ml

Cores:              Preto

                   

PRODUTOS COMPLEMENTARES
SIKAFLEX PRO 3

Selante de base poliuretano para juntas de 

pavimentos e aplicações de engenharia civil

É um selante de juntas elástico 

monocomponente, colorido, resistente e de base poliuretano, para selagem 

de variadas configurações de juntas em pavimentos e estruturas de 

engenharia civil.

Providencia uma selagem impermeável com boas propriedades mecânicas, 

é resistente aos químicos e permanece elástico ao longo de uma vasta gama de temperaturas.

Permite movimentos da junta até ±35 %

Boa resistência mecânica e química

Cura sem formação de bolhas

Unidade de venda:  Caixas com 20 Unidades de 600 ML

Cor Cinza
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