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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

SikaShield® W1 BR
Adesivo cimentíco para membranas do tipo SikaShield® W144 PE BR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
SikaShield® W1 BR é um adesivo cimentício utilizado 
para aderências de mantas do tipo SikaShield® W144 
PE BR.

USOS
SikaShield® W1 BR é um adesivo cimentício utilizado 
para:
Aderência de membranas prefabricadas aslfalticas do 
tipo SikaShield® W144 PE BR em superfícies verticais e 
horizontais.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Alta aderência ao substrato mesmo com presença de 
água

▪

Aderência perfeita em substratos cimentícos mesmo 
em áreas verticais.

▪

Dispensa equipamentos ou ferramentas quentes.▪
Aplicado com substrato umido.▪
Aplicação de membranas asfálticas* sem uso de cha-
mas.

▪

*Somente indicada para aplicação de mantas asfálti-
cas dos tipos SikaShield® W144 PE BR.

DADOS DO PRODUTO

Embalagem Saco 10 kg

Prazo de validade 12 meses a partir da data de fabricação.

Condições de estocagem Armazenar em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor, nas 
embalagens originais, manter em pallets ou outro sistema que evite o con-
tato direto da embalagem com o solo e com a umidade.

Aspecto / Cor Pó cinza

Densidade do volume Densidade do produto pó    : ~1,20 Kg/l
Density da mistura : ~1,60 Kg/l

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. Não reutilize as embala-
gens contaminadas com produtos. Descarte em local 
adequado, incluindo os resíduos gerados após o con-
sumo, conforme regulamentação local vigente. Reco-
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mendamos que sejam recicladas somente embalagens 
não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
QUALIDADE DO SUBSTRATO

Toda substrato deve estar firme, limpo sem desmol-
dante, óleo ou produtos que possa comprometer a 
aderência (contaminantes).
Superficies soltas, fracas, danificadas precisãos er re-
movidas e tratadas adequadamente.
Umedeça o substrato antes da aplicação da SikaShi-
eld® W1 BR.

MISTURA

Misture SikaShield® W1 BR  a embalagem completa 
(saco de 10Kg) com aproximadamente 4,6 l de água 
limpa.
Misture por aproximadamente 5 minutos utilizando 
um misturador mecânico.
Após a mistura a massa deverá ser aplicada em no má-
ximo 40 minutos. Uma vez aplicada na parede a Si-
kaShield® W144 PE BR deve ser aplicada em no máxi-
mo 10 minutos.
O consumo em média é de 3 kg/m² podendo variar de 
acordo com a porosidade do substrato.

MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

Umedeça o substrato
Após o preparo aplique na base a SikaShield® W1 BR. 
Aplique somente a área que será aplicida cada manta.
Siga as instruções de aplicação da manta SikaShield® 
W144 PE BR conforme recomendado na ficha técnica 
da mesma, que pode ser obtida em nosso site.

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 Parex® 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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