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FICHA DE DADOS DO PRODUTO
SikaWall®-300 Ready Plus
SIKAWALL®-300 READY PLUS É UMA PASTA EM RESINA BASE AQUOSA, PRONTA A USAR.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
SikaWall®-300 Ready Plus é uma massa em resina base 
aquosa, pronta a usar para regularizar e alisar paredes 
interiores.

UTILIZAÇÕES
Para o revestimento de reboco antigo e pinturas are-
adas.

▪

Indicado para aplicações no interior.▪
Para enchimentos sobre gesso, betão, argamassa, 
pinturas antigas, etc.

▪

Como ponte de fissuras e pequenas reparações em 
superfícies porosas.

▪

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Pronto a usar. Não necessita de mistura.▪
Fácil de aplicar▪
Sem cheiro▪
Pode ser lixado após secagem.▪
Cor branca▪

CERTIFICADOS / NORMAS
Segundo a EN 15824

DADOS DO PRODUTO

Base química Resina em dispersão base aquosa

Fornecimento Baldes plásticos de 7 e 25 kg

Aspecto / Cor Pasta branca

Tempo de armazenamento 12 meses após data de fabrico.

Armazenagem e conservação Armazenar na embalagem original não encetada, em ambiente seco e fres-
co, protegido da geada e da ação direta do sol.

Massa volúmica ≈ 1,65 kg/dm3

Granulometria máxima 200 microns

Teor de sólidos 74,5 ± 1 %

DADOS TÉCNICOS

Tensão de aderência > 1 N/mm2

0,3 N/mm2 a 23 oC, 50 % humidade (EN 1542)

Permeabilidade ao vapor de água Classe I, permeável ao vapor de água
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Reação ao fogo A2-s1, d0

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo Depende da rugosidade do suporte e espessura de camada aplicada. Como 
orientação, ~ 1,65 kg de SikaWall®-300 Ready Plus pode cobrir ~1 m2 (mm 
de espessura).

Espessura da camada Até 6 mm por camada

Temperatura ambiente De + 5 °C a + 35 °C

Temperatura da base De + 5 °C a + 35 °C

Tempo de secagem Tempo de secagem de ~5 horas dependendo da espessura (1-3 mm). Pode 
demorar mais tempo para espessuras mais elevadas 
Pode ser lixado e pintado após secagem.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
QUALIDADE DA BASE / PREPARAÇÃO

Limpa, seca, isenta de poeiras, gorduras e partículas 
soltas. No caso de pinturas antigas, estas deverão es-
tar bem aderentes, sem fissuras, descasques, zonas 
soltas e bolhas.

MISTURA

O produto é pronto a usar não necessitando de mistu-
ra.

APLICAÇÃO

SikaWall®-300 Ready Plus pode ser aplicado com pa-
lustra e/ou talocha lisa em espessuras de 1 a 6 mm. 
No caso de enchimento de buracos ou fissuras mais 
profundos deve-se aplicar em várias camadas deixan-
do endurecer a camada anterior.
Pode ser aplicado por projeção usando os equipamen-
tos próprios para o efeito.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar imediatamente todas as ferramentas e equipa-
mentos com água após a utilização. Material endureci-
do só pode ser removido mecanicamente.

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 específicos 
de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto 
para a descrição completa dos campos de aplicação.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA
Para informações complementares sobre o manusea-
mento, armazenagem e eliminação de resíduos do 
produto consultar a respectiva Ficha de Dados de Se-
gurança, que contém todos os dados físicos, ecológi-
cos, toxicológicos e outras questões relacionadas 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 aceites 
estão sujeitas às nossas condições de venda e de en-
trega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consul-
tar a versão mais recente e específica da nossa Ficha 
de Produto a que diz respeito, e que será entregue 
sempre que solicitada.

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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