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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Sikanol® Alvenaria
Aditivo plastificante e estabilizador para argamassas de assentamento e reboco

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Sikanol® Alvenaria é um aditivo de base sintética con-
centrado que proporciona às argamassas frescas óti-
ma liga e efeitos altamente plastificantes e estabiliza-
dores, tornando-as com consistência mais plástica e 
com constante lubrificação.

USOS
É indicado para argamassas de rebocos internos, ex-
ternos e para assentamento de alvenarias de um mo-
do geral, principalmente para grandes áreas.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Aumenta a coesão das argamassas;▪
Proporciona argamassas mais leves e estáveis;▪
Reduz a exsudação;▪
Aumenta a plasticidade, reduzindo a utilização de 
água;

▪

Diminui a absorção de água por capilaridade da arga-
massa;

▪

Diminui a retração e fissuração por retração plástica;▪
Permite obter excelentes acabamentos;▪
Maior aproveitamento (rendimento), com a elimina-
ção de perdas;

▪

Substitui parte da cal e, em alguns casos, substitui 
totalmente a mesma, para efeitos de trabalhabilida-
de, plasticidade e coesão;

▪

Sikanol® Alvenaria é compatível com todos os tipos 
de cimento;

▪

Em locais com pouca ventilação ou em reservatórios 
de água onde não é permitida a utilização da cal, o 
Sikanol® Alvenaria é a solução ideal para argamassas 
de reboco, podendo inclusive receber pinturas im-
permeáveis.

▪

DADOS DO PRODUTO

Base química Breu saponificado

Embalagem Garrafa de 1L
Galão com 3,6L
Balde com 18L
Tambor com 200L

Prazo de validade 12 meses a partir da data de fabricação

Condições de estocagem Estocar apropriadamente na embalagem original intacta, em temperaturas 
entre +5°C e +35°C, protegido da umidade, do gelo e da ação direta do sol.

Aspecto / Cor Líquido marrom

Densidade 1,0 kg/l

Valor do pH 12,5 +/- 1,5
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DADOS TÉCNICOS

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Estrutura do sistema Sikanol® Alvenaria é compatível com outros aditivos da linha Sika, para tal 
sugere-se entrar em contato com o Departamento Técnico da Sika Brasil.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Dosagem recomendada Sikanol® Alvenaria é adicionado à água de amassamento conforme o con-
sumo indicado. Fazer a mistura da argamassa de preferência em betoneira. 
Utilizar sempre areia média e limpa.
Notas:

A dosagem ideal é determinada em cada caso, através de ensaios preli-
minares nas mesmas condições da obra e materiais a serem usados.

▪

A argamassa poderá ficar fraca se for utilizada areia fina, considerando 
que essa exige grande consumo de água.

▪

Traços Recomendados:
Local de Utilização Traço (cimento:areia)
Assentamento e revestimento inter-
no

Até 1:8 (em volume)

Revestimento externo Até 1:6 (em volume)

Consumo 100 ml para cada saco de cimento (50 kg)

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.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA
Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados 
em testes em laboratório. Valores medidos em condi-
ções reais podem variar devido a fatores fora de nosso 
controle. SEGURANÇA: Recomendamos o uso de equi-
pamento de proteção individual adequado (óculos de 
segurança, luvas de borracha sintética e roupa de pro-
teção) durante o tempo de manuseio do produto. 
Mantenha o produto fora do alcance de crianças e ani-
mais domésticos. PRIMEIROS SOCORROS: Para mais 
informações, consulte a Ficha de Informações sobre 
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de 
ingestão, não induza o vômito e procure imediata-
mente um médico, levando consigo a embalagem ori-
ginal do produto ou a FISPQ. Em caso de emergência, 
contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 0800-11-
8270. Não reutilize as embalagens contaminadas com 
produtos. Descarte em local adequado, incluindo os 
resíduos gerados após o consumo, conforme regula-
mentação local vigente. Recomendamos que sejam re-
cicladas somente embalagens não contaminadas pelo 
produto.

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.
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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
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