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QUEM SOMOS NÓS
A Sika S.A. é uma empresa de origem suíça e atuação mundial no mercado 
de produtos químicos especializados.
Fornecemos produtos de alta qualidade para a indústria da construção e 
para indústrias que produzem automóveis, ônibus, caminhões, trilhos, 
usinas de energia solar e eólica, além de fachadas. Nossa empresa é líder 
no processamento de materiais usados na selagem, colagem, amorteci-
mento, reforço e proteção de estruturas sujeitas a cargas.
As linhas de produtos da Sika incluem misturas de concreto de alta 
qualidade, argamassas especializadas, selantes e adesivos, materiais de 
abatimento e de reforço, sistemas de fortalecimento estrutural, pisos 
industriais, e também sistemas de coberturas e impermeabilização.

Aplica-se a versão mais recente de nossas condições gerais de vendas. Do 
mesmo modo, antes de usar qualquer produto Sika, por favor consulte as 
versões mais recentes de nossas fichas técnicas.
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Sistemas de revestimentos funcionais, econômicos e ecologicamente corretos

USOS

Indústria de alimentos e bebidas

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

 

Sistema Sikafloor® – PB23 PurCem® Gloss
Espessura da camada: 3 mm a 8 mm

ANTIDERRAPANTE MÁXIMO

Sistema Sikafloor® – PS21 PurCem® Gloss
Espessura da camada: 3 mm a 6 mm

BRILHO SUAVE

Sistema Sikafloor® – PS24 PurCem® Gloss
Espessura da camada: 1,5 mm a 3 mm

BRILHO SUAVE (CAMADA FINAL)

Sistema Sikafloor®– HB21 PurCem® Gloss
Espessura da camada: 3 mm a 8 mm

ANTIDERRAPANTE LEVE

SIstema Sikafloor® – PB22 PurCem® Gloss
Espessura da camada: 3 mm a 8 mm

ANTIDERRAPANTE MÉDIO

Conheça os cinco sistemas Sikafloor® PurCem® Gloss

Sikafloor® PurCem® Gloss  
HÍBRIDOS CIMENTÍCIOS 

Acabamento brilhante 
  Fácil de limpar

Estética agradável

Excelente resistência a riscos
Revestimento com efeito “líquid tile”

 

Índices muito baixos de COV
  Antecipa o atendimento a normas 

ambientais futuras
À base d'água 

Resistência ao fogo
Classificado como altamente 
resistente ao fogo

Superfície compacta
 
 

Boa relação custo/benefício
  Custo melhorado do ciclo de vida 

Aplicação fácil e rápida

Tolerância ao tráfego e ao desgaste 
mecânico

  Curto período de cura

  Capaz de suportar tráfego 
pesado constante
Suporta a movimentação de 
veículos e equipamentos

 

Resistência a produtos químicos
  Durável, mesmo em ambientes nos 

quais produtos químicos são usados 
ou produzidos

Revestimento
  Protege lajes de concreto contra 

líquidos agressivos e contra lençóis
de água subterrâneos
Próprio para ambientes em que 
existe a possibilidade de vazamento 
de poluentes

 


Tolerância à umidade
  Aplicável em substratos com 

elementos de alta umidade

Indústria e logística

Sikafloor® PurCem® Gloss é a nova geração de soluções funcionais de revestimento da Sika. Sustentáveis e 
fáceis de aplicar, são também altamente duráveis, esteticamente agradáveis e fáceis de limpar. 
Os sistemas Sikafloor® PurCem® Gloss são adequados para a aplicação em vários tipos de pisos, abrangen-
do desde projetos voltados para a indústria pesada até construções residenciais.

Áreas de processamento a seco e a úmido
Áreas de empacotamento
Câmaras frigoríficas

Instalações químicas
Papel e pasta de celulose
Maquinário
Armazéns

Estacionamentos e áreas de tráfego
Pisos e áreas térreas
Pisos e áreas intermediárias
Rampas
Hangares

Construções residenciais e comerciais
Porões
Áreas de armazenamento
Garagens
Centros de distribuição


