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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Sikalastic®-220 W BR
Membrana líquida impermeabilizante

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Sikalastic®-220 W BR é uma membrana líquida, de re-
sina base água, pronta para uso, ideal para impermea-
bilizar áreas frias. Proporciona acabamento imperme-
ável que dispensa a proteção mecânica podendo rece-
ber o assentamento do revestimento cerâmico. Espes-
sura> 0,5 mm. Uso interno.

USOS
Pisos e paredes;▪
Banheiros;▪
Cozinhas;▪
Lavanderias.▪

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Pronto para uso;▪
A base de água;▪
Secagem rápida;▪
Permeável ao vapor;▪
Suporta pequenas fissuras;▪
Ideal para aplicação com rolo;▪
Pode ser aplicado sobre diversos substratos, como: 
Emboço, reboco, placa de gesso, revestimento de 
gesso, bloco de concreto e cerâmico.

▪

CERTIFICADOS / NORMAS
Atende requisitos descritos na NBR 13321:2008

DADOS DO PRODUTO

Base química Emulsão de resina acrílica base água

Embalagem Galão de 3,6 kg e Balde de 12 kg

Cor Cinza

Prazo de validade 12 meses a partir da data de fabricação

Condições de estocagem O produto deve ser armazenado na embalagem original, fechada e sem 
danos em condições secas a temperaturas entre +5 ° C e +35 ° C.

Densidade ~ 1,6  g/cm³

Espessura do filme seco ≥ 0,8  mm

Cobertura de fissuras Espessura da camada EN 1062-7 C.2
0.5 mm Categoria 2

Resistência química Resistência à alcalinidade Cat 2 EN 14891 A 
6.9          

Permeabilidade ao vapor de água sd = 18 m EN 12572

Impermeabilidade Estanque (Pressão 1.5 bar) EN 14891 A.7
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Reação ao fogo Class E EN  13501

Consumo 1,1 - 1.35  kg/m² em duas ou mais demãos sem estruturante▪
1.4 - 1.5 kg/m² em duas demãos com estruturante▪

Espessura da camada Espessura mínima do filme seco: 0.5 mm

Temperatura ambiente Min. 5°C - Max. 35°C

Temperatura do substrato Min. 5°C - Max. 35°C

Teor da humidade do substrato Substratos de cimento devem ter cura de pelo menos 28 dias e ter um re-
síduo umidade ≤ 2,0 CM-%

▪

Substratos de sulfato de cálcio devem ter um resíduo umidade ≤ 0,5 CM-
%

▪

Tempo de cura 2 horas
O tempo de cura é aproximado e pode ser afetado pela mudança de ambi-
ente e substrato condições particularmente temperatura e umidade rela-
tiva.

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.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
QUALIDADE DO SUBSTRATO

O substrato deve estar são, limpo, seco e livre de to-
dos os contaminantes, como poeira, sujeira, óleo, gra-
xa, camada de cimento, revestimentos anteriores e 
outros tratamentos de superfície que podem causar 
má adesão.

PREPARAÇÃO DA BASE

A superfície deverá estar perfeitamente limpa, isenta 

de óleos, graxas, pó, restos de pintura, nata de cimen-
to, materiais soltos, etc. Sem qualquer tipo de incrus-
tação que prejudique a perfeita aderência do Sikalas-
tic®-220 W BR no substrato.

MISTURA

Produto pronto para uso

MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

A aplicação pode ser realizada por meio de um rolo de 
lã curto ou pincel.
 
Juntas de movimento e juntas de conexão de piso / 
parede:
As juntas de movimentação, cantos vivos e ralos de-
vem ser devidamente estruturados com Sika® Tela. 
Aplicando uma demão de Sikalastic®-220 W BR em se-
guida imergir a tela e aplicar a segunda demão de Si-
kalastic®-220 W BR cobrindo-a totalmente.
 
Drenos de piso e tubulações:
Do mesmo modo, drenos e tubulações devem ser de-
vidamente estruturados com Sika®Tela fixada com 
o Sikalastic®-220 W BR.
 
Revestimento:
Quando Sikalastic®-220 W BR estiver completamente 
seco, aplique o revestimento cerâmico.

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.

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-
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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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