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SIKACEM® DÉSACTIVANT 0-1 É UM DESATIVANTE DE SUPERFÍCIE 
ISENTO DE SOLVENTES, SOB A FORMA DE EMULSÃO AQUOSA 
PULVERIZÁVEL

Com SikaCem® Désactivant 0-1 é possível obter um betão com as seguintes 
características:

• Acabamento estético tipo “betão polído” graças a uma profundidade de 
desativação entre 0 e 1 mm

• Anti-derrapante: reduz o risco de escorregamento para os peões
Como a sua ação é superficial, pode ser aplicado sobre o betão 
independentemente da granulometria do agregado.
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Vantagens 

SikaCem® Désactivant 0-1 é particularmente adequado para revestimentos 
decorativos em espaços urbanos e residenciais: 

• Percursos pedonais e desportivos
• Terraços
• Bordos de piscinas
• Elementos em betão extrudido

Utilizações 

Com SikaCem® Désactivant 0-1 é possível obter um betão com as seguintes 
características:

• Acabamento estético tipo “betão polído” graças a uma profundidade de 
desativação entre 0 e 1 mm

• Anti-derrapante: reduz o risco de escorregamento para os peões
Como a sua ação é superficial, pode ser aplicado sobre o betão 
independentemente da granulometria do agregado

Embalagem 

20 L (bidão)

Cor 

Líquido rosa claro

Consumo 

Rendimento: 4 a 5 m2 por litro



PERFIL CORPORATIVO

A SIKA PORTUGAL S.A., 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 novos subsidiárias nacionais e 44 novas fábricas. Nesse contexto, a 
inovação é um dos pilares da estratégia de crescimento da Sika, com 505 novas patentes registadas, 21 centros 
tecnológicos globais em todo o mundo e mais de 1100 funcionários dedicados a I&D. Mais de 3500 patentes nacionais 
estão registadas.
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.
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