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SIKADUR-COMBIFLEX® SG SYSTEM

SISTEMA DE SELAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO DE JUNTAS E FISSURAS, DE ELEVADO DESEMPENHO

Sikadur-Combiflex® SG System é um sistema de selagem e impermeabilização versátil e de elevado desempenho 
para fissuras e juntas de construção, dilatação (movimento) e ligação. 

O sistema é capaz de absorver movimentos amplos e irregulares em uma ou mais direções, mantendo uma 
selagem estanque.  Sikadur-Combiflex® SG System é constituído por uma banda impermeável de poliolefina 
flexivel modificada (FPO), com propriedades de aderência avançadas e disponível nas espessuras de 1,0 mm e 2,0 
mm, e por uma gama de diferentes adesivos em epoxi Sikadur® para aplicar em diferentes situações e condições.

Selagem de todo o tipo de juntas e fissuras em variadas estruturas e aplicações, incluindo:
Túneis e passagens hidráulicas
Centrais hidroelétricas
Estações de tratamento de águas residuais 
(ETAR)
Caves
Estruturas de retenção de água
Depósitos e reservatórios de água potável
Piscinas

Selagem de:
Juntas de dilatação (movimento)
Juntas de construção
Atravessamentos (passa-muros, tubos, entre 
outros)
Fissuras
Elementos ou secções construtivas onde são 
esperados assentamentos diferenciais

Vantagens
Sistema versátil adequado para situações complexas
Elevada flexibilidade - elevada capacidade de ponte de juntas e fissuras
Aderência avançada, sem necessidade de activação
Boa resistência quimica
Simples e fácil de aplicar
Adequado para superfícies de betão secas a húmidas
Resistente à intempérie e radiações UV
Resistente à penetração de raízes
Bom desempenho num amplo intervalo de temperaturas
Diferentes tipos de adesivos disponiveis
Sem plastificantes
Soldadura a ar quente
Aprovado para contacto com água potável +
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SIKADUR-COMBIFLEX® SG-10 P 150
Banda impermeável de elevado desempenho para selagem de juntas e fissuras
Sikadur-Combiflex® SG-10 P é uma banda impermeável e flexível à base de poliolefina 

modificada (FPO) com propriedades avançadas de aderência. 
Espessura de 1,0 mm. Faz parte do Sistema Sikadur Combiflex® SG.

Elevada aderência sem necessidade de activação prévia
Extremamente flexível - elevada capacidade de ponte de fissuras
Boa resistência química

Rolo de 25 m de comprimento
Cor: Membrana flexível cinza claro

SIKADUR-COMBIFLEX® SG-20 M
Banda Impermeável de elevado desempenho para selagem de juntas de dilatação e de fissuras

Sikadur-Combiflex® SG-20 M é uma banda impermeável, flexível 
baseada em poliolefina modificada (FPO) com propriedades 
avançadas de aderência. Tem uma fita adesiva vermelha centrada 
de um dos lados, descartável, para aplicação fácil sobre juntas de 
dilatação. Espessura 2,0 mm. Faz parte do sistema Sikadur 
Combiflex® SG.

Rolo de 25 m de comprimento
Cor: Membrana flexível cinza claro

OU

+

Preço: 210,41 € / ROLO

Preço: 427,25 € / ROLO

Nota: Outras Bandas:    SG 10 M 150, SG 20 M 200, SG 20 M 300
                                       SG 20 P 150, SG 20 P 200
                                       SG 20 P 300  ( POR ENCOMENDA )

ADESIVO SIKADUR-COMBIFLEX CF
Cola epóxi de 2 componentes para o sistema 
Sikadur-Combiflex CF Adesivo Normal é uma cola de tioxotrope baseada em epóxi de dois 
componentes projetada para colar as tiras de selamento flexível de polioleffin sikadur Combiflex 
(FPO) modificadas em diferentes mídias. Use dentro e fora de casa a temperaturas que variam 

de 10 a 30 graus Celsius.

Fácil de misturar e aplicar
Excelente aderência em muitos materiais
Bom desempenho em uma ampla gama de temperaturas
Boa resistência a muitos produtos químicos
Não requer uma primária
Alta resistência mecânica

  Baldes de 6 Kgs : 18,27 € / KG
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SIKADUR®-31 DW
ADESIVO ESTRUTURAL BICOMPONENTE À BASE DE EPÓXI COM APROVAÇÃO PARA 
CONTATO COM ÁGUA POTÁVEL
Sikadur®-31 DW é um adesivo estrutural, bicomponente, à base de resinas epóxi, tolerante à 
humidade, tixotrópico que adere à maioria dos materiais de construção. Tem elevadas 
resistências mecânicas e também pode ser usado para reparação pontual de betão, 
preenchimento de juntas e selagem de fissuras. Intervalo de temperatura de aplicação +10  °C a 
+30 °C. Uso interno e externo. Especialmente formulado para cumprir os requisitos para 
utilização em contato com água potável.

SIKA MONOTOP®-4012
ARGAMASSA DE REPARAÇÃO estrutural, para aplicação manual ou 
por projecção, da classe R4.
Sika MonoTop®-412 S é uma argamassa de reparação estrutural, 
monocomponente, reforçada com fibras, com baixa retracção. Cumpre os 
requisitos da norma EN 1504-3 como classe R4.

Excelente trabalhabilidade.
Indicado para aplicação manual ou por projecção.
Pode ser aplicado em espessuras até 50 mm numa só camada.

SIKAHYFLEX®-250 FACADE
SELANTE PROFISSIONAL 
de elevado desempenho para fachadas de betão, 
alvenaria e ETICS
SikaHyflex®-250 Facade é um selante de juntas elástico 
de baixo módulo, monocomponente, que cura pela acção 
da humidade.

Excelente resistência à intempérie
Capacidade de acomodação de movimento de +100 / -50 % (ASTM C 719)
Cura sem formação de bolhas

CORDÃO PARA JUNTAS SIKA 
é um perfil cilíndrico em espuma de polietileno de célula fechada para pré-
enchimento de juntas onde se aplicará posteriormente um material selante.

Aplicação: Pré-enchimento de juntas onde se aplicará posteriormente um 
material selante
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