
SIKA EM OBRA
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA BATALHA
SOLUÇÕES SIKA PARA PAVIMENTOS COM APROVAÇÕES CLEAN ROOM E A+ AR INTERIOR

Sikafloor®-151 | Sikafloor®-264 
Sikafloor® TopCoat PT
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PAVIMENTOS PARA PARQUE AUTOMÓVEL

SOLUÇÕES SIKAFLOOR® 

PARA ÁREAS DE ESTACIONAMENTO
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O PROJETO E AS EXIGÊNCIAS

DESCRIÇÃO 
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do 
Concelho da Batalha tem como missão e objetivo, a salva-
guarda e socorro de pessoas e bens no concelho da Batalha. 
Às equipas de intervenção permanente é confiado o comba-
te a incêndios e o socorro às populações em caso de aciden-
tes ou catástrofes, o socorro, em segunda intervenção, no 
âmbito da urgência pré-hospitalar e a minimização de riscos 
em situações de previsão ou ocorrência de acidentes graves.

O PROJETO
A resistência mecânica aliada à facilidade de limpeza, proteção 
de betão, e organização do espaço (marcações de lugares) fo-
ram fatores determinantes na escolha do sistema Sikafloor®.

O dia a dia exige ter um parque organizado, limpo e portanto de fácil 
higienização, seguro para os utilizadores e com layout bem definido 
foram conseguidos quer pela excelência dos produtos Sika quer pela 
aplicação adequada realizada pelo aplicador aprovado Sika.

Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários da Batalha

 

PROJETO
 ́ Cliente: Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários da Batalha 

 ́ Aplicador: DécoFloorSystems, Lda 
 ́ Localização: Batalha
 ́ Área: 240 m2



4
SIKA EM OBRA
PAVIMENTOS PARA PARQUE AUTOMÓVEL

SOLUÇÕES SIKAFLOOR® À MEDIDA

A Sika tem uma gama completa de soluções de pavimentos 
para aplicações que requerem robustez, durabilidade, segu-
rança e rápida higienização. 
Os sistemas de pavimentos para parques de estaciona-
mento têm de satisfazer as mais elevadas exigências, uma 
vez que os parques de estacionamento estão sujeitos a 
muitas tensões diferentes, incluindo condições atmos-
féricas, efeitos de descongelação do sal, fluidos automó-
veis, bem como carga de tráfego de veículos e pedestres. 

A SOLUÇÃO - Sistema Sikafloor® MultiDur
Em resposta às exigências do projeto, a Sika Portugal e o 
parceiro aplicador apresentaram soluções dentro da gama 
de pavimentos Sikafloor®,  com robustez e aprovações 
Clean Room e A+ Ar Interior.
O Sistema aplicado Sikafloor® MultiDur neste projeto é 
constituído por:

 ́ Primário: Sikafloor®-151;
 ́ Pintura: Sikafloor®264;
 ́ Marcações: Sikafloor® TopCoat-PT.

Fatores diferenciadores
 ́ O apoio e suporte técnico desde a especificação,  
passando pela realização de uma amostra em obra, até à 
execução final do trabalho;

 ́ Notoriedade da marca, projetos de referências em  
Portugal e em todo o Mundo.

O APLICADOR
A Décofloorsystems é uma empresa com experiencia no 
ramo da aplicação de resinas dos mais variados tipos bem 
como a aplicação de pavimentos Epoxy e Poliuretano.
A DécofloorSystems é uma empresa com certificação Clean-
Room e com a classificação EUROFINS A+ desta forma, ga-
rante que os pavimentos sejam: confortáveis, higiénicos, res-
peitadores das normas EN 13813 / EN 1504-2.
A aplicação de sistemas com ausência de cheiro e baixas 
emissões de COV durante a aplicação do mesmo.
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TESTEMUNHOS

“É mais um projeto levado a cabo entre a Décofloorsystems e a Sika®, 
onde a qualidade dos produtos e serviço garantiu os melhores resultados."

Vicente Baptista
Gerente Decófloor Systems LDA

“Pretendíamos um pavimento com a resistência mecânica adequada 
à entrada e saída de viaturas, que permitisse uma fácil limpeza e 
higienização do espaço uma vez que no mesmo se encontram estacionadas 
ambulâncias. "

Jorge Novo
Presidente da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários da Batalha

“Um dos objetivos do comando é ter 
um parque automóvel organizado e 
funcional. A Sika em parceria com a 
empresa Décofloorsystems conseguiu 
concretizar este projeto com resultados 
surpreendentes. Estamos por isso muito 
satisfeitos com o resultado final.” 

Hugo Borges
Comandante da Associação Humanitária 
Bombeiros Voluntários da Batalha



PERFIL CORPORATIVO

A SIKA PORTUGAL SA, sediada em Vila Nova de Gaia, é uma empresa do grupo suíço SIKA AG que exerce a sua atividade na produção e comercialização de soluções e produtos químicos da marca 
SIKA® para a construção e indústria.
O grupo SIKA tem uma história de sucesso de inovação nessas tecnologias, sendo permanente a busca de novos níveis de excelência para os seus produtos e soluções.
Os seus 7 mercados-alvo no âmbito da construção e obras públicas são: Acabamentos de Edifícios, Betão, Coberturas, Colagens e Selagens, Impermeabilizações, Pavimentos e Reabilitação. O mercado-
alvo indústria, com grande relevância no segmento automóvel, tem também um papel preponderante na atividade da SIKA PORTUGAL.
As gamas de produtos e soluções da Sika para a construção 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. No setor das soluções para a indústria, a Sika fornece várias 
indústrias de transformação (automóveis, autocarros, camiões, produção ferroviária, energia solar, energia eólica e tecnologias para fachadas envidraçadas e ventiladas).
Nas suas instalações fabris, em Ovar, a SIKA produz adjuvantes para betão, aditivos, pavimentos, revestimentos e tintas decorativas, impermeabilizantes e butílicos que se destinam a ser 
comercializados no mercado nacional e no mercado de exportação. Em Portugal a Sika conta com mais de 350 pontos de revenda das suas soluções e produtos, através da sua rede de parceiros de negócio.
A SIKA está presente nos 5 continentes, em 101 países e é líder mundial no fornecimento de produtos químicos de colagem e selagem, amortecimento acústico automóvel, proteção e reforço estrutural. 
Reflete em todos os seus produtos e serviços, os seus valores e princípios de gestão: CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR, CORAGEM PARA INOVAR, SUSTENTABILIDADE E INTEGRIDADE, AUTONOMIA 
E RESPEITO e GESTÃO POR RESULTADOS. O espírito da companhia é enfatizado pelo slogan corporativo: ‘A Construir Confiança’.
Desde 2015, a Sika fez 25 aquisições, abriu 11 novas subsidiárias nacionais e 44 novas fábricas. Nesse contexto, a inovação é um dos pilares da estratégia de crescimento da Sika, com 425 novas patentes 
registadas e 21 centros tecnológicos globais em todo o mundo. A Sika está comprometida com o desenvolvimento sustentável porque na sua estratégia de sustentabilidade a empresa tem o objetivo 
de criar valor de longo prazo para pessoas e meio ambiente, enquanto adota uma abordagem moderada e sustentável na utilização dos recursos. 
Em 2019, a Sika ganhou o Swiss Technology Award pelo novo desenvolvimento de uma inovadora tecnologia de adesivo.
A Sika produz atualmente em todo o mundo em mais de 300 fábricas. A empresa emprega mais de 25.000 pessoas e gerou um volume de negócio global em 2020 cerca de CHF 7,9 mil milhões.

São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.
Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

PAVIMENTOS SIKA®
CONHEÇA AS SOLUÇÕES

SIKA PORTUGAL, SA
Rua de Santarém, 113 . 4400-292 V. N. Gaia - Portugal
Tel.: +351 22 377 69 00 (Chamada para rede fixa nacional)
info@pt.sika.com . www.sika.pt
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