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O PROJETO E AS SOLUÇÕES SIKA® PULASTIC® 

PARA PAVIMENTOS DESPORTIVOS

DESCRIÇÃO DO PAVILHÃO 
A Escola Básica e Secundária D. Martinho Vaz de Castelo 
Branco foi construída em 1991. 
Após requalificação a que foi sujeita entre 2011 e 2013, 
adquiriu uma estrutura que lhe permite alargar a oferta 
formativa do ensino básico ao secundário. 
Dispõe de várias salas de aula e polivalentes, equipados 
na sua maioria com dispositivos áudio visuais, 
laboratórios, biblioteca, auditórios, pavilhão desportivo, 
campo de jogos, bar, pbx, cozinha e refeitório, serviços 
administrativos, reprografia e cacifos para os alunos.

No dia 15 de Setembro de 2016 foi inaugurado o Pavilhão 
desportivo, depois de obras de reabilitação do existente.

O PROJETO
Uma área de 1.230 m2 de pavimentos foi reabilitada 
com o sistema Pulastic® da Sika. Após o “retoping” do 
revestimento já existente (aplicado em 1995), o pavimento 
ficou como novo e com aproximadamente 35% do custo 
de um piso novo.

A SOLUÇÃO PULASTIC®
Os pavimentos desportivos Pulastic® da Sika são 
desenvolvidos e fabricados de acordo com as normas 
mais exigentes. A sua aplicação fica a cargo de empresas 
altamente qualificadas e experientes. 

A gama das soluções Pulastic® é especialmente expedita 
para as necessidades dos utilizadores dos espaços, estando 
a par das inovações neste mercado. 
O foco da gama Pulastic® não são apenas os utilizadores 
mas também os proprietários. As instalações desportivas 
devem ser por vezes multifuncionais estando aptas a 
receber eventos desportivos (federados ou não) ou outros 
como por ex: exposições, conferências, etc.

O sistema nesta obra foi composto pelos produtos:
• Pulastic® GM-1500 Auto alisante.
• Pulastic®-221 Pintura.
• Pulastic® Line Paint Pintura de linhas

PAVIMENTO DESPORTIVO PULASTIC®
UM VENCEDOR EM TODAS AS CATEGORIAS
Com o pavimento desportivo Pulastic® cada atleta 
desfruta de um ótimo rendimento e conforto. 
Do amador até ao campeão mundial; desde a criança que 
começa a andar até ao atleta profissional.
Seja em escolas, em recintos interiores, de atletismo, 
de ténis, em exterior ou para fisioterapia, a gama 
Pulastic® oferece total proteção e segurança em qualquer 
circunstância.

Reabilitação do pavilhão

Reabilitação do pavilhão

Reabilitação do pavilhão
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10 PRINCÍPIOS QUE DISTINGUEM A GAMA PULASTIC®
• Segurança.
• Comodidade / bem-estar.
• Multi-funcionalidade desportiva.
• Vida útil.
• Sustentabilidade.
• Enquadramento normativo adequado.
• Estética.
• Referências a nível mundial.
• Apoio técnico personalizado.
• Excelente relação custo / beneficio (a renovação não   
 necessita de remoção total na maioria das vezes). 

VANTAGENS DA GAMA PULASTIC®
• Superfície sem juntas, não porosa e uniforme.
• Cumpre normas internacionais / federações.
• Durável.
• Comodidade ótima e prevenção de lesões dos atletas.
• Boa resistência ao deslizamento / escorregamento.
• Bom comportamento vertical da bola (ressalto).
• Marcação de linhas personalizável.
• Excelente resistência das cores.
• Insonorizante acústico.
• Fácil limpeza e manutenção. 
• Ponte de fissuras / flexível e elástico.

REQUISITOS DO PROJETO
Os requisitos fundamentais para a adjudicação das 
soluções Pulastic® foram o desempenho, a estética, a 
durabilidade e a possibilidade de acabamento mate, a 
facilidade na renovação e o custo.

FATORES DIFERENCIADORES
O apoio e suporte técnico desde a especificação até à 
execução.
Notoriedade da marca, projetos de referências em todo o 
mundo.

Esta obra foi de grande relevância para a Sika, onde 
a marca se distinguiu, mais uma vez, pelo apoio 
personalizado na especificação, no acompanhamento da 
obra e pela competência do aplicador especializado.

INTERVENIENTES DO PROJETO
Aplicador: ARTH.
Localização: Póvoa de Sta. Iria.
Cliente: CM Póvoa de Sta. Iria.
Área: 1.230 m2.

Finalização do pavimento

Finalização do pavimento

Finalização do pavimento
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“Tendo sido pioneiro na instalação de pavimentos desportivos em poliuretano – PULASTIC® – 
marca com a qual trabalho há mais de 30 anos, o que só por si justifica a excelência da qualidade 
do produto. Passado um ciclo de 25/30 anos sobre grande parte dos pavilhões feitos com esse 
material, é possível através de um retoping deixar o pavimento como novo, alterando, caso seja 
necessário, cores e marcações, repondo zonas danificadas, como este que agora se apresenta.”

Armando Gouveia, Aplicador da Arth

TESTEMUNHO



SIKA PORTUGAL, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V.N.Gaia - Portugal
Tel.: +351 22 377 69 00 - Fax: +351 22 370 20 12
info@pt.sika.com - prt.sika.com
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SOMOS SIKA
A Sika AG, com sede em Baar, na Suíça, é uma empresa especialista em produtos químicos. A Sika fornece o sector da construção civil e o da indústria, 
onde se inserem várias indústrias de transformação (automóveis, autocarros, camiões, produção ferroviária, energia solar, energia eólica e tecnologias 
para fachadas).
As gamas de produtos e soluções da Sika apresentam aditivos de alta qualidade para betão, argamassas especiais, selantes e adesivos, reforço de 
materiais, sistemas de reforço estrutural, pavimentos industriais e decorativos, impermeabilizantes, assim como revestimentos de impermeabilização 
para coberturas.
Criada em 1957, a Sika Portugal está presente em todo o país, contando com três delegações de apoio. Possui sede em Vila Nova de Gaia, serviços 
técnico-comerciais em Lisboa e a unidade de produção, logística e I&D em Ovar.
Em 2016, o volume de negócio do grupo Sika ascendeu a EUR 5,4 mil milhões.

 • Presente em 5 continentes.
 • Em 98 países.
 • Mais de 190 unidades de produção e de comercialização.
 • Um universo de mais de 17.000 funcionários.

VEJA O VÍDEO COM MAIS SOLUÇÕES Pulastic®


