
FICHA DE DADOS DO PRODUTO
Sika® FerroGard®-903 Plus
IMPREGNAÇÃO INIBIDORA DA CORROSÃO (FORMULAÇÃO MELHORADA)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Sika® FerroGard®-903 Plus é uma impregnação de apli-
cação superfícial, para proteção do aço no interior do
betão.
Sika® FerroGard®-903 Plus é baseado em compostos
orgânicos. Sika® FerroGard®-903 Plus penetra no be-
tão e forma uma camada monomolecular protetora na
superfície do aço de reforço.
Sika® FerroGard®-903 Plus combina-se com o aço, re-
tarda o início da corrosão e reduz a velocidade da cor-
rosão. A protecção do Sika® FerroGard®-903 Plus face
à corrosão faz com que haja um prolongamento do
tempo de vida da estrutura e dos ciclos de manuten-
ção até, no máximo, cerca de 15 anos, quando usado
em combinação com o Sistema de Reparação e Protec-
ção do Betão da Sika.

UTILIZAÇÕES
Como protecção preventiva de estruturas de betão
armado, mesmo enterradas.

▪

Como tratamento prévio na reparação e manuten-
ção de estruturas de betão armado, quer nas áreas
em que o aço está já corroído, quer nas áreas em que
o aço está em perigo de ser corroído, embora ainda
sem sinais visíveis de corrosão.

▪

Pelas suas propriedades, Sika® FerroGard®-903 Plus é
especialmente adequado para prolongar o tempo de
serviço de betão aparente de alto valor estético.

▪

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Adequado para o método 11.3 (aplicando o inibidor
ao betão) defenido pela EN 1504-9 para o Princípio
11 (controle anódico)

▪

Não altera o aspecto e a textura do betão.▪
Não altera a capacidade de difusão de vapor de água.▪

Grande protecção e durabilidade.▪
Pode ser aplicado sobre as superfícies de betão a re-
parar e zonas adjacentes, para prevenir o desenvolvi-
mento de ânodos incipientes.

▪

Protege tanto, catódica (princípio 9) e anódica (prin-
cípio 11) zonas com aço.

▪

Pode ser usado quando outros sistemas de repara-
ção/protecção não são viáveis.

▪

Solução económica para prolongar a vida de estrutu-
ras de betão armado.

▪

Aplicação simples, com custos reduzidos.▪
Cumpre com regulamento GHS / CLP.▪
Pode ser usado como parte de um sistema de repara-
ção e protecção de betão simples, mas eficaz.

▪

Podem efectuar-se ensaios de controlo qualitativos
na obra sobre Sika® FerroGard®-903 Plus recorrendo
ao “Teste Qualitativo de Cor” da Sika.

▪
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DADOS DO PRODUTO
Base química Solução aquosa de aminoálcoois e sais de aminoálcoois.

Fornecimento 25 kg.
220 kg.

Aspecto / Cor Líquido transparente, ligeiramente amarelado.

Tempo de armazenamento O produto conserva-se durante 24 meses a partir da data de fabrico, na
embalagem original não encetada, a temperaturas entre +5 e +30 °C.

Armazenagem e conservação Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar directa. Em caso de tem-
peratura <-5 °C, pode ocorrer cristalização reversível. Se isso acontecer,
deixe o produto aquecer à temperatura ambiente (15-25 °C), em seguida,
mexa bem para voltar a dissolver os cristais.

Massa volúmica ~1,05 kg/l (a +20 °C)

Valor do pH ~10

Viscosidade ~20 mPa.s. (Brookfield RVT, fuso 2, 100 rpm, 23 °C)

DADOS TÉCNICOS
Profundidade de penetração Têm sido realizados vários ensaios em obra e em laboratório que mostram

que o Sika® FerroGard®-903 Plus pode penetrar no betão a uma velocida-
de que oscila entre uns milímetros por dia até a uma profundidade de cer-
ca de 25 a 40 mm num a dois meses. A velocidade de penetração no betão
pode ser maior ou menor dependendo da porosidade do betão. Sika® Fer-
roGard®-903 Plus alcança a superfície do aço por mecanismos de difusão
na fase líquida e também na fase gasosa.
Nota:
Se após a aplicação de Sika® FerroGard®-903 Plus, a superfície de betão for
recoberta com revestimentos de protecção (base de cimento, acrílicos ou
impregnação) ou impregnação hidrofóbica, a taxa de difusão do inibidor é
reduzido, mas não pára o mecanismo de, apenas continua na fase de va-
por.
Com a variação da porosidade do betão e da permeabilidade, é recomen-
dável realizar alguns ensaios de profundidade para avaliar a penetração,
com o Procedimento nº003 Análise qualitativa de Sika® FerroGard®-903
Plus.

INFORMAÇÃO DO SISTEMA
Estrutura do sistema Sika® FerroGard®-903 Plus faz parte dos Sistemas de Reparação e Protec-

ção Sika®:
Sistemas de reparação: Sika MonoTop®, Sika® Icoment® ou

SikaRep®
Controlo de corrosão: Sika® FerroGard®-903 Plus
Protecção de betão: Revestimentos e Impregnações hi-

drofóbicas Sikagard®.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO
Consumo Normalmente ~0,5 kg/m2 (~480 ml/m2).

Em betões muito densos e pouco permeáveis, o consumo do Sika® Ferro-
Gard®-903 Plus pode ser menor, mas nunca deve ser inferior a 0,3 kg/m2

(290 ml/m2).
Para avaliar os requisitos do projecto, o consumo e a profundidade de pe-
netração deve ser controlado com o Procedimento nº003 Análise qualitati-
va de Sika® FerroGard®-903 Plus.

Temperatura ambiente +5 °C min. / +40 °C máx.

Temperatura da base +5 °C min. / +40 °C máx.
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Tempo de espera / Repintura Tempo de espera entre demãos:

Isto é dependente da porosidade do betão e as condições de tempo, nor-
malmente 1 a 6 horas. Deixar a superfície secar entre demãos para uma
aparência húmida mate.
 
Pintura:
Se a aplicação decorreu como acima descrito, não necessário nenhum tra-
tamento adicional antes da aplicação com as impregnações hidrofóbicas Si-
kagard®, revestimentos respiráveis Sikagard®, com SikaTop® ou produtos
Sikafloor® (Consulte a ficha técnica do produto apropriado para obter mais
informações da aplicação).
Se os revestimentos previsto no projecto, não forem da Sika®, devem en-
trar em contacto com os fabricantes ou representantes do sistema escolhi-
do, para confirmar a compatibilidade e a aderência à superfície com o Sika®
FerroGard®-903 Plus.
Quando o Sika® FerroGard®-903 Plus for aplicado antes da reparação, as
superfícies devem ser saturadas antes da aplicação das argamassas.
Quando for necessário utilizar barramentos de regularização, de acaba-
mento, de protecção ou de impermeabilização, Sika® Monotop® 620, Sika-
Top® 121 Surfaçage, SikaRep® 111, Sikagard®-720 Epocem, devem ser se-
guidas as condições de preparação da base. Outros produtos ou sistemas
Sika®, podem ser utilizados, consulte o departamento técnico.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
QUALIDADE DA BASE / PREPARAÇÃO

A  base  deve  estar  isenta  de  pó,  sujidade,  óleo,
gordura, eflorescências,  impregnações hidrófobas e
qualquer tipo de pintura ou revestimentos antigos.
Limpar de preferência por jacto de água a alta pressão.
Não usar água quente.
A base deve estar seca antes da aplicação do Sika® Fer-
roGard®-903 Plus.
Se o betão apresentar danos, deve ser reparado com
sistemas Sika® MonoTop®, SikaTop® ou com SikaRep®
antes da aplicação do Sika® FerroGard®-903 Plus.
Para o betão ser protegido com impregnações hidrofó-
bicas Sikagard®, tem que ser previamente lavado com
água fria até 180 bar.
Para o betão ser protegido com revestimentos cimen-
tosos SikaTop®, devem verificar se a superfície tem a
rugosidade necessária para garantir a correta aderên-
cia, se necessário, utilizar um jacto abrasivo ou água a
alta pressão, até 600 bar.
Para uma melhor penetração do Sika® FerroGard®-903
Plus, o betão deve estar seco sem manchas de humi-
dade.

APLICAÇÃO

O Sika® FerroGard®-903 Plus deve ser aplicado até à
saturação, à brocha, a rolo, ou com pistola de baixa
pressão. Não é conveniente aplicar sob radiação solar
directa.
Logo após a aplicação da última demão do Sika® Ferro-
Gard®-903 Plus e quando a superfície ficar com aspec-
to mate, molhar a superfície de betão para aumentar a
velocidade de penetração.
Um dia após a aplicação de Sika® FerroGard®-903 Plus,
as superfícies tratadas devem ser lavadas com jacto de
água sob pressão (~10 MPa - 100 bar) para remover
quaisquer vestígios de sais solúveis, que podem ter de-
pósito na superfície.

Número de demãos:
Isto é dependente do teor de humidade e porosidade
do substrato e as condições meteorológicas.
Superfícies verticais:
Normalmente, 2 a 3 camadas são necessárias para
atingir o consumo requerido. No caso de betão denso,
podem ser necessárias camadas adicionais.
Superfícies horizontais:
Saturar superfície com 1 a 2 camadas, cuidado para
evitar a formação de empoçamentos.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamento com água
imediatamente após a utilização. Material curado/en-
durecido só pode ser removido mecanicamente.

OBSERVAÇÕES
Não aplicar o Sika® FerroGard®-903 Plus quando está
prevista chuva ou geada.
Os seguintes materiais de construção tem que ser pro-
tegido contra salpicos de Sika® FerroGard®-903 Plus,
durante a aplicação:

Alumínio,▪
Cobre▪
Aço galvanizado.▪

Se o produto for aplicado perto de pedras naturais, é
necessário protegê-las de salpicos, pode ocorrer des-
coloração.
O teor de cloretos máximo admissível é de 1% (corres-
pondente a 1,7% de cloretos de sódio). Acima deste li-
mite, de acordo com as condições do betão e com o
nível corrosão, o aumento do consumo do Sika® Ferro-
Gard®-903 Plus, pode ser considerado. Devem ser
efectuados ensaios e monitorizada a actividade de cor-
rosão.
Em ambiente marinho, quando já estão presentes os
cloretos perto da armadura, para protecção eficiente,
a concentração deSika® FerroGard®-903 Plus na arma-
dura deverá ser no mínimo de 100 ppm quando medi-
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do por cromatografia iónica.
Não aplicar em zonas de maré ou em betões satura-
dos com água.
Evitar a aplicação com sol directo e / ou vento forte e /
ou chuva.
Não aplicar sobre betão em contacto directo com a
água potável.
Dependendo das condições da base, a aplicação de Si-
ka® FerroGard®-903 Plus pode provocar um ligeiro es-
curecimento da superfície. Devem ser feitos ensaios
preliminares.
Em todas as fases, só pode ser usada água potável fria.
 
Cura:
O Sika® FerroGard®-903 Plus não requer nenhum tra-
tamento especial de cura, mas deve ser protegido da
chuva por pelo menos 4 horas.

VALOR BASE
Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Pro-
duto são baseados em ensaios laboratoriais. Resulta-
dos obtidos noutras condições podem divergir dos
apresentados, devido a circunstâncias que não pode-
mos controlar.

RESTRIÇÕES LOCAIS
Por favor, ter em atenção que o desempenho deste
produto poderá variar ligeiramente de país para país,
em função dos parâmetros regulamentares específi-
cos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Pro-
duto para a descrição completa dos campos de aplica-
ção.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA
Para informação e aconselhamento sobre o manusea-
mento seguro, armazenamento e eliminação de pro-
dutos químicos, os utilizadores devem consultar as
respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais
recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxico-
lógicos e outros relacionados com a segurança.

NOTA LEGAL
A informação, e em particular as recomendações rela-
cionadas com aplicação e utilização final dos produtos
Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conheci-
mento e experiência dos produtos sempre que devida-
mente armazenados, manuseados e aplicados em con-
dições normais, e de acordo com as recomendações
da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos mate-
riais, das superfícies, e das condições de aplicação em
obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma ga-
rantia a respeito da comercialização ou aptidão para
um fim em particular, nem qualquer responsabilidade
decorrente de qualquer relacionamento legal, pode-
rão ser inferidas desta informação, ou de qualquer re-
comendação por escrito, ou de qualquer outra reco-
mendação dada. O produto deve ser ensaiado para
aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins
pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros
deverão ser observados. Todas as encomendas acei-
tes estão sujeitas às nossas condições de venda e de
entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre con-
sultar a versão mais recente e específica da nossa Fi-
cha de Produto a que diz respeito, e que será entre-
gue sempre que solicitada.
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Sika Portugal, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com
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