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diferente dos demais autêntico

salas

Pessoal. Ímpar. Original.
O Microcimento é a mais recente tendência para renovação ou decoração. 
Esta solução é eleita por arquitectos e decoradores, tanto em revestimento 
total, como em apontamentos decorativos.
O reduzido incremento de peso e espessura, permite ser aplicado sem 
remover as superfícies existentes.
Com uma vasta gama de cores e diferentes acabamentos dísponiveis, liso, 
texturado, mate ou brilhante, permite criar ambientes únicos e distintos.
O processo de aplicação manual possibilita nuances próprias, mais ou menos 
evidentes, proporcionando um aspecto natural.
A sua estética e versatilidade adapta-se perfeitamente a qualquer 
ambiente e estilo.
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diferente dos demais distinto

quartos

Acolhedor. Envolvente. Surpreendente.
No contexto da arquitetura, o microcimento toma posição como  
o revestimento mais sofisticado e inovador. 
A singularidade deste produto deve-se às múltiplas morfologias, nuances  
e toques que se traduzem em efeitos visuais extraordinários. 
O apelo estético torna-se mais ou menos evidente consoante o espatulado e 
a cor escolhida.
Esta solução versátil e de elevada resistência, necessita apenas de 2 a 3 mm 
de espessura, podendo ser aplicada em qualquer superfície não deformável, 
ideal para projetos de renovação, suprimindo a produção de resíduos da 
remoção de superfícies antigas e o inconveniente do pó.
O Microcimento adapta-se às necessidades de cada cliente, oferece  
mais conforto ao espaço, singularidade, envolvência e valoriza  
cada pormenor e cada detalhe.
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diferente dos demais distinto

cozinhas

Prático. Funcional. Higiénico.
Ao escolher um revestimento para uma cozinha, devemos 
considerar a sua limpeza, dureza, resistência e impermeabilidade.  
O Microcimento é a solução mais eficaz.
Além da excelente resistência ao choque de objetos pesados ou 
pontiagudos, este revestimento contínuo e sem juntas, permite 
superfícies fáceis de limpar e sem resíduos acumulados.
O processo de aplicação não produz resíduos e pode ser aplicado 
sobre superfícies de cerâmica, tijoleira, entre outros, o que o torna 
especialmente indicado em obras de remodelação, sem remover  
o existente. A selagem desta solução torna-a impermeável.
O resultado final é uma superfície uniforme, sem limitação  
de tamanho dos materiais convencionais como o granito, mármore 
ou quartzo.
Complemente o design da sua cozinha ao revestir paredes, 
pavimentos ou bancadas, com a grande variedade de cores  
e acabamentos disponíveis.
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diferente dos demais exclusivo

casas de banho

Resistente. Versátil. Impermeável.
O Microcimento é um revestimento cimentoso de alta qualidade, 
resistente a fissuras e impermeável à água, o que o torna 
especialmente indicado para áreas húmidas.
A sua estética permite criar ambientes originais.
Pode ser aplicado em pavimentos, tetos e paredes, bem como em 
bases de duche ou jacuzzis com acabamento especial anti derrapante.
Pensado a todos os níveis, este revestimento contínuo sem juntas 
selado e impermeabilizado, impede a absorção e acumulação de 
impurezas.
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diferente dos demais genuíno

espaços comerciais

Puro. Personalizado. Moderno.
O Microcimento é a solução ideal para criar espaços modernos  
e requintados em estabelecimentos comerciais, no setor da restauração, 
hotelaria, etc.
De fácil e rápida instalação, este material pode ser aplicado em qualquer 
superfície, oferecendo uma solução durável e resistente, de aspeto 
moderno e elegante, funde-se com outros elementos decorativos.
Com uma extensa paleta de cores, utilizado em interiores e exteriores, 
este material pode ser aplicado sobre as mais variadas superfícies, 
originando ambientes e peças singulares.
Ao estar isento de poros ou juntas, não requer grande manutenção  
e a sua limpeza torna-se simples e prática.
O Microcimento permite a combinação de componentes, para aplicar  
ou gravar em relevo um desenho ou logotipo da sua empresa ou negócio.
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diferente dos demais ímpar

recepções

Refinado. Nobre. Único.
O microcimento é perfeito para quem deseja uma superfície 
contínua e minimalista.
Devido ao seu excelente poder de aderência, o microcimento pode 
ser aplicado em praticamente qualquer tipo de superfície estável.
Seja num ambiente moderno, clássico, rústico ou vintage, o 
microcimento destaca-se como a principal característica, 
completando o seu espaço com estilo e discrição refinada.
Torne único qualquer espaço.
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diferente dos demais original

espaços de trabalho

Elegante. Inovador. Económico.
O Microcimento, material de elevada qualidade 
estética, apresenta ondulações, marmorizações  
e vibrações que são o fruto da aplicação artesanal, 
realizado à mão e com uma espátula.
Este revestimento oferece uma grande profundidade 
e efeitos de refração da luz surpreendentes, que 
redefinem o estilo e o design dos ambientes, criando 
espaços singulares e elegantes. 
Graças à sua superior resistência e longevidade,  
é indicado para áreas de trabalho com altos níveis  
de tráfego pedonal.
Graças ao seu excelente poder de aderência, pode ser 
aplicado em pavimentos de betão ou cerâmica, com 
uma rápida renovação da superfície, poupando tempo 
e custos.
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diferente dos demais marcante

zonas comuns

Duradouro. Robusto. Renovador.
Aplicável em diversas superfícies, quer no interior ou exterior,  
o Microcimento pode ser aplicado no revestimento de zonas  
com tráfego pedonal, paredes e tetos, com a distinção única  
de acabamentos que se adaptam tanto a estilos 
contemporâneos como tradicionais.
Este revestimento de alta qualidade e durabilidade, com grande 
diversidade de aplicações, proporciona uma infinita variedade de 
resultados, personalizados e adequados a cada projeto.
A sua capacidade de aderir a diversas superfícies sem a 
necessidade de remover o material existente, representa uma 
poupança de tempo e custo na execução da obra.
Em poucos dias é possível caminhar sobre a superfície. 
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diferente dos demais singular

objectos

Decorativo. Eficaz. Sofisticado.
O microcimento é um produto inovador e multifuncional, 
que pode ser aplicado em projetos com ambientes 
modernos ou clássicos.
Como não necessita de juntas, este revestimento liso  
e contínuo, permite a conceção única de diversas peças  
ou superfícies, como balcões, estantes, bases de duche  
ou lavatórios, atribuído nuances e degradês distintos  
e irrepetíveis.
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vantagens a 
destacar

. A espessura de 2 a 3 mm permite que se 
aplique o produto sem remover a superficíe 
existente.

. Pode ser aplicado em casas, espaços 
comerciais, escritórios, edifícios industriais, 
etc.

. Ao combinar os pigmentos podem-se criar 
muitas cores.

. Não interfere com cotas ou altimetrias.

. O incremento de peso estrutural é marginal.

. Muito resistente mecanicamente à 
compressão, flexão e abrasão.

. É indicado para áreas húmidas ou 
com altas temperaturas, devido à sua 
impermeabilidade.

. Permite a combinação de componentes, para 
aplicar qualquer tipo de logótipo ou desenho 
da sua empresa ou negócio.

. Aparência de revestimento contínuo sem 
juntas.

. Altamente resistente aos raios UV, pode ser 
aplicada a superfícies exteriores.

onde se aplica

. Em obra nova directamente sobre betão ou 
cimento, paredes rebocadas e tetos.

. Sobre cimento talochado, renovando 
completamente a superfície e fechando os 
poros do cimento.

. Azulejos cerâmicos, mosaicos, porcelânicos, 
telhas, sem necessidade de remover o 
material existente.

. Aplicável em placas de gesso, tanto em tetos 
como em paredes.

. Em bases resultado da remoção de parquet 
ou alcatifa.

. Em passeios, azulejos ou outras superfícies 
com alta solicitação pedonal que estejam ao 
ar livre.

. Em spas, banheiras e chuveiros.

. Bancas, pavimentos e paredes.
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produtos

SikaDecor®-801 Nature
Revestimento de microcimento decorativo 
pigmentado, para aplicações decorativas no 
interior e exterior.

UTILIZAÇÕES
. Revestimentos contínuos altamente 
decorativos de pavimentos e paredes 
interiores.

. Revestimento de móveis, estantes, etc.

. Revestimento de azulejos antigos ou 
cerâmicas.

. Aplicável em espaços interiores, bem como 
cozinhas e casas de banho.

. Revestimento de passeios interiores em 
suportes de cimento.

. Revestimento decorativo para lojas, 
escritórios, salas, áreas de exposição, 
moradias, etc.

CARACTERÍSTICAS
. Produto predoseado.
. Boa resistência aos raios UV.
. Excelente trabalhabilidade.
. Elevada aderência ao suporte.
. Rápida aplicação e colocação em serviço.
. Adere à maioria dos materiais de construção.
. Altamente decorativo e estético.
. Revestimento respirável.

ASPETO/CORES
Para obter a cor pretendida deve-se misturar 
o pigmento em obra, durante a mistura 
do produto. Para tal deve-se misturar 
o pigmento com o componente líquido, 
homogeneizar bem até obter uma perfeita 
dispersão. Consultar o catálogo de cores.

APRESENTAÇÃO
Lote predoseado de 13 kg.
Pigmento: Embalagem de 0,5 litro.

 

SikaDecor®-803 Nature
Camada de argamassa polimérica, para 
a regularização de superfícies prévia à 
aplicação de microcimentos.

UTILIZAÇÕES
. Regularização de superfícies, antes da 
aplicação de microcimentos decorativos.

. Enchimento de juntas de azulejos antes da 
aplicação de microcimentos decorativos.
Regularização sobre suportes como:

. Cimento e argamassa.

. Ladrilho.

. Pavimentos e paredes com azulejos antigos 
(para estes suportes é necessário a utilização 
de primário).

. Em todo o tipo de suportes porosos.

CARACTERÍSTICAS
. Produto predoseado.
. Fácil aplicação em obra.
. Baixa retração.

ASPETO/CORES
Comp. A: pó cinza/pó branco.
Comp. B: líquido esbranquiçado.

APRESENTAÇÃO
Lote predoseado de 30 kg.
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aplicação

Mistura
O SikaDecor® Nature é constituído por 
um componente em pó e um componente 
líquido, os quais devem ser misturados 
homogeneamente em função da consistência 
desejada.
Para misturar o produto deve verter  
o componente A (líquido) para uma 
embalagem limpa, de seguida e lentamente 
verter o componente B (pó) até obter  
a consistência adequada; enquanto verte  
o produto, homogeneizar com um misturador 
mecânico de baixas rotações.
Misturar durante pelo menos 2 minutos até  
a mistura ficar uniforme e sem grumos.

 

Camada decorativa
Aplicar o SikaDecor Nature previamente 
misturado sobre o suporte, estendendo  
o material com a ajuda de uma talocha  
ou espátula.
Garantir que a argamassa é bem pressionada 
sobre o suporte. 
Quando estiver endurecido, o produto pode 
requerer uma lixagem superficial.
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TERRA . REF. 14

TRIGO . REF. 16

ARGILA . REF. 18

NACAR . REF. 12

BAÍA . REF. 15

BAUNILHA . REF. 17

BARRO . REF. 19 

AREIA . REF. 13

MARFIM . REF. 06

RÓDIO . REF. 08

MARENGO . REF. 10

BRANCO . REF. 04

NÍQUEL . REF. 07

FORJA . REF. 09

AÇO . REF. 11

OSSO . REF. 05

PRATA . REF. 01

PÉROLA . REF. 02

ALBERO . REF. 03

ANTÁRTICA . REF. 22

MARINHA . REF. 24

TURQUESA . REF. 26

TELHA . REF. 20

OCEANO . REF. 23

ADRIÁTICO . REF. 25

JADE . REF. 27

TERRACOTA . REF. 21

FETO . REF. 30

LIMA . REF. 32

PÊSSEGO . REF. 34

ESMERALDA . REF. 28

TREVO . REF. 31

LIMÃO . REF. 33

LARANJA . REF. 35

MUSGO . REF. 29

ROSA CHIC VELHO . REF. 38

LAVANDA . REF. 40

MEDRONHO . REF. 36

MALVA . REF. 39

SÂNDALO . REF. 41

CHOCOLATE . REF. 37catálogo
de cores

A cor certa pode transformar qualquer 
ambiente num espaço extraordinário. 
Seja com um tom neutro, mais vibrante  
ou profundo, a cor define imediatamente  
o estilo do seu espaço.
Escolha a partir de nossa ampla paleta  
a cor certa para o seu projecto. 

As cores aplicadas são resultado da adição  
de um balde de SikaDecor® Color de 0,5l  
a um balde de SikaDecor®-801 Nature,  
excepto no caso das cores Terracota, Argila e Trevo.

Devido à natureza do produto e à especificidade  
da aplicação as cores apresentadas são meramente 
indicativas.
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outros
revestimentos 
decorativos

Sistema Sika® Comfortfloor®
Sistemas de revestimento decorativo,  
auto-alisante contínuo para utilização 
interior, de poliuretano com propriedades 
ergonómicas e de amortecimento de ruído 
para aplicações comerciais, institucionais  
e residenciais.

Sistema Sika® Decofloor
Sistema de revestimento altamente 
decorativo, auto-alisante contínuo para
utilização interior, de epoxi de efeito ‘granito’, 
altamente resistente.
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PRESENÇA MUNDIAL COM PARCEIROS LOCAIS

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 6 mercados-alvo no âmbito da construção e obras públicas são: Betão, Colagens e Selagens, Reabilitação, Pavimentos, Impermeabilizações e Coberturas. 
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).
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 300 pontos  
de revenda autorizada das suas soluções e produtos, através da sua rede de parceiros de negócio, que inclui Aplicadores Especializados em soluções SIKA.
A SIKA está presente nos 5 continentes e em 101 países e, sendo 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’.
A nível mundial, a empresa conta atualmente com mais de 200 fábricas, 81 centros tecnológicos e cerca de 19 mil colaboradores que garantem o sucesso  
em todas as suas áreas de negócio. 
A companhia assume atualmente um posicionamento “das patentes, a soluções de classe global”, que reflete a proposta de valor para o mercado da construção 
e indústria. A capacidade dinâmica do grupo para criar e reconfigurar soluções de elevada performance, é testemunhada por 217 novas patentes registadas  
entre 2015 e 2017, com cerca de 1200 novos produtos lançados no mercado durante esse período. 
O volume de negócio global da SIKA ascendeu em 2017 a CHF 6,25 mil milhões.

PERFIL CORPORATIVO DA SIKA

SIKA PORTUGAL, S.A.
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

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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