
LINHA SIKAWALL®
SOLUÇÕES PRÁTICAS E ECÔNOMICAS
PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS



SikaWall®-130 Regulador de Base é uma argamassa cimentícia, polimérica e monocomponente de consistência pastosa. 
Indicada para aplicação direta em blocos (cerâmicos ou concreto) e tijolo comum, substituindo as argamassas tradicionais. 
É fornecido pronto para o uso, bastando adicionar água na dosagem indicada.
Ideal para revestimento e nivelamento de paredes internas, antes da aplicação de massa corrida e/ou pintura.     

PREPARO DO PRODUTO APLICAÇÃO DO PRODUTO

Utilize um recipiente plástico ou 
metálico com 4lt de água. 
Adicione o saco de 20kg de 
argamassa. (Nunca adicione 
mais água)

Misturar manualmente ou com 
uma hélice acoplada à furadeira a 
argamassa pó com a água limpa 
até formar uma massa pastosa, 
firme e sem grumos. 

Umedeça ligeiramente a base 
antes da aplicação e deixar a 
massa descansar por 5min e 
misturar novamente antes de 
iniciar a aplicação. A aplicação 
deve ser feita com desempenadei-
ra lisa de aço ou de PVC direta-
mente sobre a superfície, com 
uma espessura limite de 20mm.

Aguardar 12 horas para aplicação 
de acabamento: massa corrida, 
pintura ou Sikawall®-140 
Revestimento Fino Branco.

SikaWall®-140 Revestimento Fino Branco é uma argamassa de cor branca para regularização e revestimento de paredes 
e tetos, de áreas secas ou úmidas de ambientes internos e externos (exceto fachada).

PREPARO DO PRODUTO APLICAÇÃO DO PRODUTO

Utilize um recipiente plástico ou 
metálico com 6 a 6,5 litros de 
água. Adicione o saco de 15kg de 
argamassa. (Nunca adicione 
mais água)

Misturar manualmente ou com 
uma hélice acoplada à furadeira a 
argamassa pó com a água limpa 
até formar uma massa pastosa, 
firme e sem grumos. 

Umedeça ligeiramente a base 
antes da aplicação do produto e 
deixe a massa descansar por 5min 
e misturar novamente antes de 
iniciar a aplicação. A aplicação 
deve ser feita com desempenadei-
ra lisa de aço ou de PVC direta-
mente sobre a superfície, com 
uma espessura de 0,5 ou 10mm.

Para aplicação da segunda 
camada aguarde a secagem da 
primeira. Aguarde 48h para 
realizar a pintura.

Saco 
20 Kg

SikaWall®-130 
Regularizador de base

SikaWall®-140 
Revestimento fino branco

Descrição

Vantagens   Pronto para uso, basta adicionar água
 Alto rendimento
 Fácil de aplicar
 Excelente aderência

 
 
 

Base produto Cimento e areia de Quartzo

Espessura mínima de 3 mm e 20 mm Espessura por camada

Ambiente Internos e externos (exceto fachadas)

Proporção da mistura 4 litros de água (saco 20Kg)

Manuseio 30 minutos (23 °C / 50% u.r.a.).

Liberação 12 horas

Consumo 1kg/m²/mm de espessura

Argamassa cimentícia de consistência pastosa 
para revestimento e nivelamento de paredes 
internas, antes da aplicação de massa corrida e/ou 
pintura. 

Descrição

Vantagens  
 
 
 

Base produto 
Cimento Portland branco, calcário 
dolomítico e aditivos químicos

De 0,5 a 10 mmEspessura por camada

Ambiente Internos e externos (Exceto fachada)

Aspecto/cor De 6 a 6,5 litros de água / saco 15 Kg

Manuseio 30 minutos (23 °C / 50% u.r.a.).

Liberação 48 horas

Consumo Aproximadamente 1 kg / m2/ mm de espessura

Argamassa de cor branca para regularização e 
revestimento de paredes e tetos, de áreas 
secas ou úmidas de ambientes internos e 
externos (exceto fachada).

Saco 
15 Kg

 Substitui o gesso, reboco convencional e massa corrida
 Acabamento fino
 Pronto para uso, basta adicionar água
 Permite diversos tipos de acabamento
 Excelente aderência
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SIKA S.A.
Av. Alberto J. Byington, 1525
Vila Menck, Osasco / SP
CEP 06276-000

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 
conhecimento e na experiência dos produtos, sempre 
que devidamente armazenados, manuseados e aplica-
dos em condições normais. Os usuários deverão 
sempre consultar a versão mais recente da ficha técni-
ca de cada produto, que será disponibilizada sempre 
que solicitada.


