
As informações contidas aqui e em particular as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos 
produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais e de acordo com as recomendações da Sika. A informação se aplica unicamente para os produtos e 
aplicações aqui referidos. No caso de mudanças dos parâmetros de aplicação, tais como troca de substratos, etc., ou no caso de uma aplicação distinta, consulte o serviço técnico da Sika antes da 
utilização dos produtos. As informações contidas aqui não dispensam o usuário testar a compatibilidade do(s) produto(s) na(s) aplicação(ões) e propósito(s) pretendidos. Todas as encomendas aceitas 
estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos, que serão entregues 
sempre que solicitadas.

®Linha Sika�oor
EmbalagensProdutos

® Linha Modulada de Revestimentos Epóxi Sika�oor - Cores disponíveis
®Sika�oor -264 / 250 EP  disponibilidade de cores conforme cartela RAL. 

Variações de cor podem ocorrer em sistemas com aspersão de areia de quartzo. Sob exposição direta à luz do sol 
podem ocorrer descolorações e variações de cor, porém, sem influenciar as características e o desempenho do produto.

SOLUÇÕES MODULADAS EM 
RE VESTIMENTOS EPÓXI
Linha Sika�oor®

 FUNCIONAL, ECOLÓGICO E ECONÔMICO

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

SAC 0800- 703-7340
Serviço de Atendimento ao Cliente
www.sika.com.br
facebook.sika.com/SikaBrasil

®Sika�oor  -160 Primer
Primer epóxi, bi-componente, livre de solventes           3,5 kg

®Sika�oor -161
Primer epóxi, bi-componente, livre de solventes          23,8 kg

®Sika�oor  -169
Resina epóxi, bi-componente, transparente, livre de solventes, resistente a raios UV        10 kg

®Sika�oor -250 EP
Pintura epóxi, bi-componente, livre de solventes        4 kg

®Sika�oor -264
Pintura epóxi, bi-componente, livre de solventes       23,8 kg

®Sika�oor -304 W
Resina poliuretano base agua, bi-componente, fosca, baixa emissão de VOC , resistente a raios UV 7,5 kg

® Sika PVA ColorFlakes
Mistura de flocos de PVA coloridos para aspersão em sistemas decorativos 5 kg
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Auto Nivelante
Sistema auto -nivelante

Anti-Derrapante
Aspersão de areia

Anti-Derrapante, f ácil de limpar 
Sistema texturado

Sika�oor®- 264 Sika�oor®- 264 Sika�oor®- 264

Espessura do sistema 1 – 4 mm Espessura do sistema 1 – 4 mm Espessura do sistema 1 mm

Estrutura do sistema
Primer: Sika�oor ®-160 Primer/ 161
Base: Sika�oor ®-264
Textura: Areia de Quartzo
Selagem: Sika�oor ®-264

Estrutura do sistema
Primer: Sika�oor ®-160 Primer/ 161
Revestimento auto-nivelante: 
Sika�oor ®-264

Estrutura do sistema
Primer: Sika�oor ®-160 Primer/ 161
Pintura: Sika�oor ®-264
Demão c/ rolo texturado: 
Sika�oor ®-264

Resina epóxi, econômica, 
livre de solventes, 
bi-componente

Resina epóxi, econômica, 
livre de solventes, 
bi-componente

Resina epóxi, econômica, 
livre de solventes, 
bi-componente

Resistência mecânica, de�nida de acordo com o tipo (carga de transporte, tipo de rodas, área de contato) e freqüência de exposição.

Resistência química de acordo com a Tabela de Resistência Química Sika�oor®

Resistência térmica, fortemente dependente da estrutura do sistema. Consulte a �cha técnica dos produtos disponíveis.

Adequado para sistemas de pisos em indústrias de alimentos. Consulte as características disponíveis de cada produto.

Resistência ao escorregamento é sempre uma questão de acabamento super�cial. As condições de trabalho de�nem os limites. 
Diversos acabamentos podem ser obtidos. Consulte os certi�cados de aprovação disponíveis.

Resistência a impactos é relativa às condições especí�cas de cada operação. Recomenda-se a aprovação prévia para cargas pontuais altas.

Permeabilidade a líquidos. Permite um acabamento impermeável e protetor protegendo o concreto e a água do subsolo do vazamento de 
produtos químicos e agentes poluentes.

Atende a diretiva 2004/02 da UE – VOC Decopaint.

Resistência ao fogo. Consulte os certi�cados disponíveis.

Sika�oor® - Linha Competitiva – Tabela de Cores:
Sika�oor®-264/250 EP disponibilidade de cores conforme cartela RAL. 

RE QUISITOS REFERENTES A O PROJETO E A FUNÇÃO DO SISTEMA:

Linha Sika�oor® 
Soluções Moduladas em Revestimentos Epóxi para 
todos os Requisitos em Pisos Industriais
Guia de seleção

LINHA
Sika�oor®- 160 Primer / 161/ 169/ 250 EP / 
264/ 304 W / Sika® PV A ColorFlakes
• Linha Competitiva à base de resina epóxi livre 
de solventes
• Primers, pinturas e revestimentos auto-
nivelantes adequados a diversos tipos de 
indústria, em áreas de produção seca ou molhada, 
áreas de logística, linhas de montagem e 
estacionamentos
• Detalhamento – desenhos e detalhes para
suporte ao trabalho de especi�cação

VANTAGENS REL ATIVAS AO DESEMPENHO 
• Primers com excelentes propriedades de cura, 
boa penetração no substrato, promovendo uma 
alta aderência na superfície com Sika�oor® 
Primer-160 / 161
• Ótima resistência mecânica e química
• Ótima resistência à abrasão
• Variadas possibilidades de acabamento 
(texturado, anti-derrapante e liso)
• Excelente acabamento brilhante Sika�oor®-264 / 
250 EP

VANTAGENS REL ATIVAS À APLIC AÇÃO 
• F ácil aplicação e limpeza
• Produto e soluções otimizadas dependendo das
necessidades da obra e do cliente
• Soluções que se adaptam aos requisitos de
diversos tipos de indústria
• Alta durabilidade
   Redução do ciclo de manutenção

Pintura
Pintura de baixa e alta espessura

Pintura
Pintura de alta espessura

Sistema Decorativo
Sistema auto -nivelante

Sika�oor®- 264 Sika�oor®- 250 EP Sika�oor®- 264 ColorFlakes

Espessura do sistema 0,5 – 1 mm Espessura do sistema 0,18 – 0,4 mm Espessura do sistema 1 - 4 mm

Estrutura do sistema
Primer: Sika�oor ®-160 Primer/ 161
Pintura: 2 x Sika�oor ®-264

Estrutura do sistema
Primer: Sika�oor ®-160 Primer/ 161
Pintura: 2 x Sika�oor ®-250 EP

Estrutura do sistema
® 160 Primer 1Primer: Sikafloor – /16

Revestimento auto-nivelante: Sikafloor –264®
Chips decorativos: Sikafloor  PVA ColorFlakes®
Revestimento de selagem: Sikafloor –169®
Acabamento fosco (opcional): Sikafloor –304 W®

Resina epóxi, econômica, 
livre de solventes, 
bi-componente

Resina epóxi, econômica, 
livre de solventes, 
bi-componente

Resina epóxi, econômica, livre de solventes, 
bi-componente

           Linha Sika�oor®2        Linha Sika�oor®                 3

Indústria de alimentos e bebidas Indústria farmacêutica

Estacionamentos Obras comerciais e residenciais

Principais Usos Indústria automotiva


