
SIKA AT WORK
Estacionamento Trend City Center
Praia de Belas, Porto Alegre, RS
Solução Sika: Sikafloor®-264
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SIKA AT WORK
Trend City Center

Projeto
 
O estacionamento serve os três edifícios que compõem o Trend City Center. Dos três edifícios, um é 
residencial, a torre Residence, e os outros são de escritórios e comercio, a Torres Office e a Torre 
Corporate.
O estacionamento localiza-se no sub-solo comum ás três torres, com 1119 vagas para automóveis, 
contando com 7000m² de área revestida com o revestimento epóxi Sikafloor®-264. 

Requisitos
 
O primeiro piso do estacionamento, que vai atender aos clientes das áreas comerciais, deve ter um 
acabamento estético superior, condizente com o padrão do conjunto. 
O revestimento também deve estar preparado para suportar um trafego superior de entradas, saídas 
e estacionamento de veículos. 



Soluções Sika
 
Como o substrato já apresentava todas as condições de coesão 
e regularização, foi aplicada uma camada como 
imprimação/nivelamento da resina Sikafloor®-264, com 
desempenadeira lisa.
Sobre esta foi aplicado o revestimento final que consistiu 
numa pintura espessa com 600 micras de Sikafloor®-264 cinza 
médio, em duas camadas. A resina foi aplicada recorrendo a 
equipamento de projeção airless.   Sobre o revestimento foram 
executadas as marcações das vagas, com resina branca.
 
Benefícios para o cliente 
A fluidez e capacidade de recobrimento do revestimento epoxi  
para pisos Sikafloor®-264  permite a sua aplicação com 
equipamento "airless", aumentando muito a produtividade da 
empresa aplicadora e diminuindo o tempo de execução do piso.
Seu excelente acabamento proporciona ao cliente final um piso 
diferenciado e ótima durabilidade. 

Fatores de diferenciação Sika 
O revestimento epóxi para pisos Sikafloor®-264 oferece a 
melhor capacidade de recobrimento do mercado, produzindo 
um excelente acabamento, diferenciado, mesmo no sistema 
de pintura de alta espessura. 
Esta qualidade é reconhecida por todos os aplicadores de 
resinas epoxi que trabalharam com o Sikafloor®-264. 
As resinas Sika oferecem também uma durabilidade superior, 
fruto do alto padrão de controle de qualidade, desde o 
recebimento das matérias primas, passando pelo processo de 
fabricação e análises de desempenho em nossos laboratórios. 
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Participantes do Projeto:
Cliente: Maiojama Empreendimentos
Aplicador: MH Pisos Ltda.
Área: 7.000m²

Sika S.A.
Av. Dr. Alberto Jackson Byington, 1525
Vila Menck - Osasco - SP
CEP 06276-000
Fone: 11 3687-4600
Fax: 11 3601-0288
www.sika.com.br

As recomendações gerais têm o objetivo de orientar os nossos consumidores 
quanto a utilização segura e eficiente dos produtos. Para obter informações 
técnicas adicionais, consulte a ficha técnica de uso e manuseio.


