
Ficha Técnica de Produto
Sika® Filler-1 BR
Abril 2019, Versão 01.01
020816010010000068

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Sika® Filler-1 BR
Carga inerte para preparação de revestimentos industriais.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Carga mineral com granulometria definida. É indicado 
como carga adicional ao preparo do revestimento 
epóxi Sikafloor® para pisos industriais e argamassas de 
reparo.

USOS
Como carga no preparo de pisos, revestimentos e ar-
gamassas epoxídicas.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Granulometria uniforme▪
Livre de impurezas▪
Inerte, não altera as características do revestimento 
após curado

▪

DADOS DO PRODUTO

Embalagem Sika Filler® 1: saco 25 kg.

Aspecto / Cor Pó branco seco e livre de impurezas.

Prazo de validade 1 ano após a data de produção

Condições de estocagem Os sacos devem ser armazenados na embalagem original e em local fresco 
e seco com baixa umidade relativa do ar. Devem ser protegidos da luz dire-
ta do sol, chuva, neve e gelo, etc.
Validade um ano.

Granulometria máxima Malha 100: (abertura 0,149 mm): máx. 0,5 % 
Malha 200: (abertura 0,074 mm): máx. 1,0 %

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
Conforme indicado nos produtos da linha Sikadur® ou 
Sikafloor® apropriado.

EQUIPMENT

Conforme indicado nos produtos da linha Sikadur® ou 
Sikafloor® apropriado.
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APLICAÇÃO

Conforme indicado nos produtos da linha Sikadur® ou 
Sikafloor® apropriado.

VALOR BASE DO PRODUTO
Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados 
em testes de laboratórios. Medidas de valores em 
condições reais podem variar devido a condições fora 
de nosso controle.

RESTRIÇÕES LOCAIS
Para maiores informações sobre manuseio, estocagem 
e disposição dos resíduos consulte a versão mais re-
cente de nossa Ficha de Segurança do Material que 
contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, 
de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança 
pertinentes.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

NOTA LEGAL
As informações e, em particular, as recomendações 
relacionadas à aplicação e à utilização final dos produ-
tos Sika®são fornecidas de boa-fé e baseadas no co-
nhecimento e na experiência de uso desses produtos, 
desde que devidamente armazenados, manuseados e 
aplicados em condições normais. Na prática, as varia-
ções no estado do material, nas superfícies e nas con-
dições de aplicação em campo são de tal forma impre-
visíveis que nenhuma garantia a respeito da comercia-
lização ou aptidão de um determinado produto para 
um determinado fim, nem quaisquer responsabilida-
des decorrentes de qualquer relacionamento legal en-
tre as partes poderão ser inferidas dessas informações 
ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou 
por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade 
de terceiros deverão ser observados. Todas as enco-
mendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e 
de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre con-
sultar as versões mais recentes das fichas técnicas de 
cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.
Av. Doutor Alberto Jackson Byigton, 
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com

SikaFiller-1BR-pt-BR-(04-2019)-1-1.pdf

Ficha Técnica de Produto
Sika® Filler-1 BR
Abril 2019, Versão 01.01
020816010010000068

2 / 2


