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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Sika® Fleece-70 BR
Estruturante de poliéster para reforço de impermeabilização com Sikafill® Reflex Pro e Sikalas-
tic®-612

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
SikaFleece-70 BR é um feltro concebido para ser utili-
zado como estruturante de reforço para sistemas de 
impermeabilização com membranas líquidas Sikafill® 
Reflex Pro e Sikalastic®- 612.

USOS
Como reforço para impermeabilização de coberturas 
expostas com membrana líquida Sikafill® Reflex Pro e 
Sikalastic®- 612;

▪

Como reforço para detalhes da impermeabilização 
como ralos, tubulações, cantos, e outros do sistema 
de impermeabilização com a Sikafill® Reflex Pro e Si-
kalastic®- 612;

▪

Para construções novas e reformas;▪

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Fácil e rápida aplicação na superfície e nos detalhes;▪
Testado e aprovado para utilização com o sistema Si-
kafill® Reflex Pro e Sikalastic®- 612;

▪

Garante a correta espessura da membrana líquida;▪
Adaptável a todo tipo de geometria e seções; 
 

▪

DADOS DO PRODUTO

Embalagem Rolos de 75m²  ( 1,50 x 50 m )

Aspecto / Cor Branco

Prazo de validade Indefinido

Condições de estocagem Armazenar nas embalagens originais e intactas, em condições secas, bem 
ventiladas e protegidos da exposição direta ao sol, manter em local seco e 
sobre pallets de madeira.

Massa por unidade de área 70g/m²

INFORMAÇÃO DO SISTEMA
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Estrutura do sistema Sikalastic®-612 
Aplicar uma quantidade suficiente de Sikalastic®-612 com rolo ou pincel 
que permita embeber totalmente o estruturante. 
Praticamente 60 % do consumo total do material deve ser aplicado sob o 
estruturante, para assegurar que este fique totalmente embebido. 
Rolar o Sikalastic®Fleece-70BR de forma a que não permaneçam bolhas ou 
rugas. 
Aplicar posteriormente a próxima camada de Sikalastic®-612 para atingir a 
espessura total da membrana de impermeabilização. 
As sobreposições de Sikalastic®Fleece-70 BR devem ser de no minimo 5 
cm. 
Nos limites e sobre outras membranas a sobreposição utilizada deve ser 
de no minimo 10 cm.
Sikafill® Reflex Pro 
Aplicar uma quantidade suficiente de Sikafill® Reflex Pro com rolo ou pin-
cel que permita embeber totalmente o estruturante. 
Aproximadamente 60 % do consumo total do material deve ser aplicado 
sob o estruturante, para assegurar que este fique totalmente embebido. 
Rolar o Sikalastic®Fleece-70BR de forma a que não permaneçam bolhas ou 
rugas. 
Aplicar posteriormente as próximas camadas de Sikafill® Reflex Pro para 
que seja atingida a espessura total da membrana de impermeabilização 
em projeto. 
As sobreposições de Sikalastic®Fleece-70 BR devem ser de no minimo 5 
cm. 
Nos limites e sobre outras membranas a sobreposição utilizada deve ser 
de no minimo 10 cm.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Temperatura ambiente +8 °C min. / +35 °C máx
80 % de umidade relativa do ar máxima.

Temperatura do substrato +8 °C min. / +35 °C máx

LIMITAÇÕES
Sikalastic®Fleece 70BR foi concebido para ser utilizado 
como estruturante das membranas liquidas Sikalas-
tic®-612 e Sikafill® Reflex Pro

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-
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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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