
FICHA DE DADOS DO PRODUTO
Sikafloor®-31 PurCem®
REVESTIMENTO HÍBRIDO DE POLIURETANO CIMENTÍCIO DE BASE AQUOSA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Sikafloor® -31 PurCem® é um revestimento multicom-
ponente de base aquosa, híbrido de poliuretano ci-
mentício e colorido. Com acabamento mate, imperme-
ável, com resistência química, e boa resistência à abra-
são.

UTILIZAÇÕES
Sikafloor®-31 PurCem® só pode ser usado por profissi-
onais experientes.
O Sikafloor®-31 PurCem® é utilizado como camada de
revestimento superior e de desgaste em sistemas anti-
derrapantes da gama Sikafloor® PurCem® e revesti-
mento em superfícies horizontais.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Boa resistência ao desgaste▪
Alta resistência mecânica▪
Boa resistência química▪
Não contaminante / inodoro▪
Isento de COV's▪
Possibilidade de ser aplicado em substratos com ele-
vado teor de humidade (betão jovem com 7 dias ou
betão húmido)

▪

INFORMAÇÃO AMBIENTAL
Classificação LEED:
Conforme a secção EQ (Indoor Environmental Quality)
Crédito 4.2 Materiais de pintura e revestimento de
baixa emissão.
Conteúdo calculado de COV’s ≤ 50 g/l.
 

CERTIFICADOS / NORMAS
Micro betonilha sintética conforme os requisitos da
EN 13813, Declaração de Desempenho 02 08 02 02
004 0 000001 1088, certificado pelo organismo notifi-
cador de produção em fábrica, 0086, certificado
541325, e fornecido com marcação CE.

▪

Revestimento para protecção de betão de acordo
com os requisitos da EN 1504-2, e micro betonilha
sintética conforme os requisitos da EN 13813, Decla-
ração de Desempenho 02 08 02 02 004 0 000001
1088, certificado pelo organismo notificador de pro-
dução em fábrica, 0086, certificado 541325, e forne-
cido com marcação CE.

▪

Contacto com bens de consumo alimentares, estan-
do de acordo com os seguintes requisitos:
- EN 1186, EN 13130, e padrões prCEN/TS 14234, e
Decreto sobre Bens do Consumidor, representando a
conversão das directivas 89/109/EEC, 90/128/EEC e
2002/72/EC para contacto com géneros alimentares,
segundo boletim de ensaio ISEGA, Registo Nº 32758
U 11 e 32759 U 11, ambos de 6 Dezembro de 2011.
(testes realizados no Sikafloor® -20/21/22/29 e 31
PurCem® nas versões Standard e LP).

▪

Associação de Investigação Alimentar Campden e
Chorleywood, Ref.ª S/REP/125424/1a e 2a de 8 de
Fevereiro, 2012.

▪

Relatório de classificação ao fogo segundo EN 13501-
1 do Centro Exova Warrington de investigação sobre
o fogo para Sikafloor®-21 PurCem® No.31050, 24 de
Março, 2012.

▪

Relatório de ensaio da taxa de transmissão de água
liquida no Technology Centre, Ref. 15456, datado de
25 Janeiro, 2012.

▪

Testes à resistência ao impacto – PRA, Ref.ª n.º
75221-151, datado de 11 Janeiro, 2012.

▪
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DADOS DO PRODUTO
Base química Híbrido de poliuretano cimento de base aquosa.
Fornecimento Componente A 1,50 kg emb. plástica

Componente B 1,50 kg jerrycan plástico
Componente C 2,10 kg saco plástico
Conjunto A+B+C 5,1 kg conjunto pronto a usar

Aspecto / Cor Componente A (pigmentado) Líquido colorido
Componente B Líquido castanho
Componente C Pó de cor cinza natural

Cores disponíveis:
Pebble Grey (indicativo RAL 7032),
Beige (indicativo RAL 1001),
Light Grey (indicativo RAL 7035),
Maize Yellow (indicativo RAL 1006),
Dusty Grey (indicativo RAL 7037),
Oxide Red (indicativo RAL 3009),
Agate Grey (indicativo RAL 7038),
Sky Blue (indicativo RAL 5015),
Grass Green (indicativo RAL 6010).
Todas as encomendas devem referir o nome da cor pretendida.
A referência a cores RAL é meramente orientativa. Não poderá ser assumido nenhum compromisso caso a
cor fornecida não seja idêntica à cor RAL mencionada.

Tempo de armazenamento  
Componente A 12 meses após data de fabrico e

protegido da geada.
Componente B 12 meses após data de fabrico e

protegido da geada.
Componente C 6 meses após data de fabrico e pro-

tegido da humidade.

Armazenagem e conservação Armazenado nas embalagens originais não encetadas nem danificadas, em
ambiente seco e a temperaturas de +5 °C a +30 °C.

Massa volúmica Conjunto A+B+C misturado: ~ 1,25 kg/l ± 0,03 (a +20 °C)

DADOS TÉCNICOS
Dureza Shore D ~80 (ASTM D 2240)

Resistência à tração > 2,0 N/mm2 (rotura no betão)                                                            (EN 1542)
(1,5 N/mm2 é a resistência mínima à tracção da base recomendada)

INFORMAÇÃO DO SISTEMA
Sistemas Consultar as fichas de dados dos sistemas:

Sikafloor® PurCem® HB-21 Argamassa híbrida PurCem® polvi-
lhada, antiderrapante ligeiro, para
utilização média a intensa

Sikafloor® PurCem® HB-22 Argamassa híbrida PurCem® polvi-
lhada, antiderrapante médio, para
utilização média a intensa

Sikafloor® PurCem® HB-23 Argamassa híbrida PurCem® polvi-
lhada, antiderrapante alto, para uti-
lização média a intensa

Sikafloor® -29 PurCem® Como revestimento para argamas-
sa de meia-cana
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INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO
Proporção da mistura Componente A : B : C = 1 : 1: 1,40 (embalagem = 1,50 : 1,50 : 2,10 ) partes

em peso.
Misturar somente conjuntos inteiros.

Temperatura ambiente +10 °C mín. / +40 °C máx.

Consumo ~ 0,4 – 1,0 kg/m2 (dependendo do sistema a construir)

Humidade relativa do ar 85 % max.

Ponto de Orvalho Cuidado com a condensação!

A temperatura da base e piso não curado devem estar no mínimo 3 ºC aci-
ma do ponto de orvalho, para reduzir o risco de condensação ou formação
de bolhas no revestimento final.

Temperatura da base +10 °C mín. / +40 °C máx.

Teor da humidade da base A base pode estar seca ou húmida mas sem filme de água à superfície. Ve-
rificar humidade ascendente. O substrato necessita estar visivelmente se-
co a com resistência à tração adequada, no min. 1,5 N/mm2.

Tempo de vida útil da mistura (pot-life) Temperatura Tempo
+10 °C ~ 35–40 minutos
+20 °C ~ 22–25 minutos
+30 °C ~ 15–18 minutos
+35 °C ~ 12–15 minutos

Tempo de cura Antes de recobrir o Sikafloor®-31 PurCem® permitir:
Temperatura Substra-
to

Min. Max.

+10 °C 16 horas 72 horas
+20 °C 8 horas 48 horas
+30 °C 4 horas 24 horas
+35 °C 4 horas 24 horas

Estes tempos são aproximados e podem ser afectados pelas variações am-
bientais e condições da base, em particular a temperatura e humidade re-
lativa.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
QUALIDADE DA BASE / PREPARAÇÃO

A base deve estar limpa, seca e isenta de todo o tipo
de contaminações tais como sujidade, óleos, gorduras,
pinturas e tratamentos de superfície, etc. A base deve
estar sólida e ter suficiente resistência à tracção (“pull
– off”) mínimo 1,5 N/mm2.
Toda a poeira, materiais soltos e/ou camadas friáveis
devem ser totalmente removidos da superfície antes
da aplicação do produto, preferencialmente por aspi-
ração industrial.

Em caso de dúvida aplicar uma área de teste.

MISTURA

Homogeneizar o comp. A utilizando um misturador
eléctrico de baixa rotação e depois adicionar o comp.
B, pré misture o comp. A e o comp. B separadamente
durante 30 segundos. Garanta que todo o pigmento
está uniformemente distribuído.
Utilizar um misturador de pás (hélices), adicionar gra-
dualmente o Comp. C (agregados) à mistura do Comp.

(A+B).
VERTER O COMPONENTE C LENTAMENTE. NÃO DESPE-
JAR ABRUPTAMENTE!
Misturar o Comp. C por mais 2 minutos (mínimo), per-
mitindo assim a sua perfeita homogeneização e uma
mistura húmida uniforme. Durante o processo de mis-
tura (A+B+C), rape as paredes e fundo da embalagem
da mistura, pelo menos uma vez, com ferramenta ade-
quada (espátula comprida) para garantir uma mistura
perfeita.
Misturar somente conjuntos completos.
Ferramenta para mistura
Use um misturador eléctrico de baixa rotação (300-
400 rpm) e um misturador de pás do tipo Exomixer
(recomendado) adequado para o tamanho do recipi-
ente de mistura para minimizar o aprisionamento de
ar na mistura.

APLICAÇÃO

Sobre argamassas de revestimento liso aplicar a mistu-
ra Sikafloor® -31 PurCem® na base usando um rolo de
pêlo curto ou médio a partir de um tabuleiro de pintu-
ra.
Como camada de selagem sobre sistema antiderrapan-
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te derramar o material e espalhá-lo usando um rodo e
depois compor o excesso com o rolo de pêlo médio.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamento com Dilu-
ente C imediatamente após a utilização. Material cura-
do/endurecido só pode ser removido mecanicamente.

MANUTENÇÃO
LIMPEZA

Para que o pavimento mantenha a sua aparência é ne-
cessário preparar um plano de manutenção adequado
usando os detergentes, ceras e equipamentos de lim-
peza correctos. Qualquer derrame que ocorra deve ser
de imediato eliminado.
Consultar “Manutenção e Conservação de Sistemas Si-
kafloor®”.

OUTROS DOCUMENTOS
Guia de Aplicação Sikafloor® PurCem®▪
Guia de Mistura e Aplicação de sistemas de pavimen-
tos Sika®

▪

Guia Sika® de avaliação e preparação de superfícies▪
Fichas de dados de sistemas Sikafloor® PurCem®▪

OBSERVAÇÕES
Não aplicar sobre bases de argamassas de cimento
modificado com polímeros (PCC), estas podem ex-
pandir devido à presença de humidade quando sela-
dos com uma resina impermeável.

▪

Assegurar boa ventilação sempre que Sikafloor®-31
PurCem® seja aplicado em espaços confinados evitan-
do assim humidade excessiva no ar.

▪

A camada fresca de Sikafloor®-31 PurCem® deve ser
protegida do contacto com humidade, água e con-
densação durante pelo menos 24 horas.

▪

Proteger o revestimento durante a aplicação, da con-
densação de tubagens ou outros equipamentos, ou
de fugas a um nível superior.

▪

Não aplicar sobre bases fissuradas ou instáveis.▪
Assegure-se que na mesma área só aplica material
correspondente ao mesmo lote de fabrico. Diferen-
tes lotes de fabrico podem ter ligeiras diferenças de
cor.

▪

Deixar no mínimo de 48 horas após a aplicação, an-
tes da colocação em serviço do revestimento, princi-
palmente na proximidade de bens alimentares.

▪

A gama de produtos Sikafloor® PurCem® está sujeita
ao amarelecimento quando expostos aos raios UV.
Tal facto não altera as restantes propriedades, tra-
tando-se simplesmente de uma questão estética. Os
produtos podem ser utilizados no exterior, desde que
a alteração estética seja reconhecida e admitida por
todas as entidades envolvidas no projecto.

▪

Em algumas condições de cura lenta, a sujidade da
superfície pode ocorrer quando aberta ao tráfego pe-
donal, embora as propriedades mecânicas sejam al-
cançadas. Aconselha-se a remover a sujidade usando
uma 'mopa' ou pano seco. Evite esfregar com água
durante os primeiros três dias.

▪

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
DIRECTIVA 2004/42 / CE - LIMITAÇÃO DAS EMISSÕES
DE COV

De acordo com Directiva-UE 2004/42, o teor máximo
permitido de COV's, categoria de produto IIA / j tipo
wb) é de 140 g/l (Limite 2010), para produto pronto a
utilizar.
O teor máximo de COV's do Sikafloor®-31 PurCem®

pronto a utilizar é < 140 g/l.
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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.

Sikafloor-31PurCem-pt-PT-(09-2018)-2-1.pdf

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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