
1

SIKABOND®-152
Cola monocomponente de polimeros com terminação em silanos
SikaBond®-152 é uma cola monocomponente para pavimentos de madeira, adequada para colagem de todo o tipo de 
pavimentos de madeira sobre a maior parte dos substratos encontrados na construção. SikaBond®-152 pode ser facilmente 
aplicada através dos equipamentos SikaBond® Dispenser. Não abate ao aplicar: mantém estáveis as estrias da talocha ou os 
cordões.

Aplicável de forma fácil e rápida com os equipamentos SIKABOND DISPENSER
Também pode ser aplicada à talocha

Utilizações
Colagem integral de pavimentos de madeira
Pavimentos multicamada
Pavimentos de madeira maciça (10 x espessura > largura)
Tipos de substrato:
Bases de betão
Betonilhas cimentosas
Betonilhas de magnesite
Betonilhas de sulfato de cálcio
Pavimentos antigos (madeira ou cerâmicos)
Contraplacado
Aglomerado (V100)
OSB

SIKA BOND DISPENSER

Assista no

Embalagem: Super Bolsa 1800ml / 3 Kgs

Cor : Castanho Parquet

Cx 6 Un. Preço Unit. 23,70 €

Preço Kgs 7,90 €

50 % DESCONTO50 % DESCONTO

Consumo optimizado  600 grs /m2 
para pavimento madeira multicamada a 
piso cimenticio normal.

DISTRIBUIDORES
Entregamos ao domicílio

Solicite preços:

www.unatudo.pt
outros produtos e soluções em

recolha no armazém ou receba em casa
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SIKABOND®-52 PARQUET
Cola Monocomponente de Poliuretano
Cola elástica isenta de solventes para pavimentos de madeira
SikaBond®-52 Parquet é uma cola para pavimentos de madeira, monocomponente 
e isenta de solventes, com uma elevada força de colagem adicional e escoamento 
reduzido.

A cola pode ser lixada, e o pavimento pode ser lixado 12 horas após colagem
Colagem elástica, com propriedade de amortecimento do ruído dos passos
Adequado para a colagem de pavimentos de madeira directamente sobre elementos 
cerâmicos

Utilizações
Pavimentos de madeira maciços ou multicamada, parquet mosaico, parquet ao cutelo, 
lam parquet e sistemas de pavimento/placas de regularização em derivados de 
madeira
Colagem por cordões SikaBond®-52 Parquet é especialmente adequada para 
utilização como o sistema Sika® AcouBond®-System e para a colagem por cordões:
Placas de madeira maciça, pavimentos tri-camada e sistemas de pavimento/placas de 
regularização em derivados de madeira
SikaBond®-52 Parquet é especialmente indicada para madeiras difíceis.  .

Embalagem: Bolsa de 600 ml / 760 grs.

Cor: Castanho Parquet

Cx 20 Un. Pr. Unit. Bolsa 7,80 €

SIKABOND®-151
Cola monocomponente de polimeros com terminação em silanos
Cola elástica para pavimentos de madeira
SikaBond®-151 é uma cola monocomponente adequada para colagem de todo o tipo 
de pavimentos de madeira, sobre a maior parte dos substratos encontrados na 
construção. Esta cola elástica é muito fácil de espalhar,

Fácil de aplicar
Não abate ao aplicar: mantém estáveis as estrias da talocha
Boa compatibilidade com os vernizes

Colagem integral de pavimentos de madeira
Pavimentos multicamada
Parquet industrial (parquet "ao cutelo")
Lamparquet (= 55 x 220 mm, espessura = 10 mm)
Pavimentos de madeira maciça (10 x espessura > largura)
Tipos de substrato:
Bases de betão
Betonilhas cimentosas
Betonilhas de magnesite

Betonilhas de sulfato de cálcio
Pavimentos antigos (madeira ou cerâmicos)
Contraplacado
OSB e aglomerados de madeira

Aplicação:  Espatulável.
Compatibilidade com vernizes 
aquosos.

Embalagem: 17 Kgs

Castanho Parquet

Balde Preço Unit. 115,60 €

Preço Kg. 6,80 €
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DISTRIBUIDORES
Entregamos ao domicílio

Solicite preços:

www.unatudo.pt
outros produtos e soluções em
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SISTEMA SIKA® ACOUBOND®
Sistema de colagem de pavimentos em madeira, com elevados níveis de isolamento acústico

Descrição do produto
Sistema de colagem de parquet e pavimentos em madeira com elevados níveis de isolamento 
acústico.
O sistema é composto por mantas de espuma de polietileno:

Sika Lam Acoubond®3 : Manta de espuma de polietileno com 3 mm de espessura com 
perfurações ovais uniformemente distribuídas para aplicação da cola ou 
SikaLayer® -03/05 : Mantas de espuma de polietileno reticulado com 3/5mm de espessura com 
perfurações

Cola de poliuretano monocomponente, elástica, com grande capacidade de absorção de 
vibrações: SikaBond® 52 Parquet

REDUÇÃO ACÙSTICA COM CERTIFICADO
SikaLayer 03 e SikaBond T  52 16 decibéis
SikaLayer 05 e SikaBond  T 52 18 decibéis

Embalagem/Rolo Preço/Rolo/Bolsa

2SIkaLayer 03 25 mts  / 16,7x1,5 mts 119.00 €/ Rolo

2 SikaLayer 05 20 mts / 13,3 x 1,5 mts 235,00€/ Rolo

Cola SikaBond T52 20x600 ml. 7,80 / Bolsa

3

Assista no

DISTRIBUIDORES
Entregamos ao domicílio
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 MAQUINA  MAKITA LXT BATERIA
          

Para  Aplicação de Bolsas de 600 ML 
e Cartuchos de 300 ML

Ideal para aplicadores de pavimentos multicamadas 
em sistema de Cordão 
                    
Preço : KIT COMPLETO  >> 750,00 €   
             Inclui: Mala de Ferramentas
                        Pistola (com kit de aplicação de  cartuchos 300ml)
                        Carregador  de baterias
                        1 Bateria  18V/3.OAH                                         

KIT DE FIXAÇÃO PARA 600 ML
              Oferta na venda:      2 Cartuchos de 300 ml   SikaFlex 118 Extreme Grab
                                               2 Bolsas de SikaBond T 52 Parquet de 600 ml
                                               1 T de 20 cm com 6 buracos 

Preço : Bateria 18V/3.OAH ( Adicional ) >> 130,00 €    
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Entregamos ao domicílio
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