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FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaWall®-326 Joint Filler
Resina em pasta de base aquosa, pronta a usar, para juntas de paineis de gesso cartonado.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
SikaWall®-326 Joint Filler é uma pasta de base aquosa, 
pronta a usar, para juntas de paineis de gesso cartona-
do.

UTILIZAÇÕES
Enchimento e alisamento de juntas em superfícies de 
gesso cartonado.

▪

Indicado para aplicações no interior.▪
Aplicável em paredes com qualquer inclinação sem 
descair

▪

Indicado para colar, incorporar e ocultar fitas 
para juntas em superfícies de gesso cartonado. 

▪

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Pronto a usar, não necessita de mistura.▪
Fácil de aplicar.▪
Inodoro.▪
Lixável após secagem.▪
Cor branca.▪

CERTIFICADOS / NORMAS
Segundo UNE 13963

DADOS DO PRODUTO

Base química Resina em dispersão aquosa

Fornecimento Baldes plásticos de 7 e 25 kg

Aspecto / Cor Pasta branca

Tempo de armazenamento 12 mêses após data de fabrico

Armazenagem e conservação Armazenado na embalagem original, devidamente fechada e não danifica-
da, em local seco, protegido da ação direta do sol e geada.

Massa volúmica ~ 1,60 g/cm3

Granulometria máxima 200 microns

Teor de sólidos 74,5 ± 1 %

Tensão de aderência > 0,3 N/mm2 a 23°C, 50 % humidade (UNE EN 13963)

Reação ao fogo A2-s1, d0

Estrutura do sistema O produto é fornecido pronto a usar, portanto é aplicado diretamente so-
bre as juntas de gesso cartonado, enchendo e incorporando a fita conso-
ante o caso. Uma vez endurecido, pode receber as camadas necessárias de 
enchimento das juntas e posterior lixagem desde que seco. Logo que o 
processo terminado e seco pode ser pintado.
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Consumo Depende da rugosidade do suporte e da espessura da camada aplicada. 
Como orientação,~ 1,50 kg de SikaWall®-326 Joint Filler pode cobrir ~1 m2 

(mm de espessura) 

Espessura da camada Em cada aplicação, a espessura necessária pode ser aplicada para encher a 
junta e/ou embeber a fita, deixando uma camada de 1 a 2 mm.

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

Temperatura da base De + 5°C a + 35°C

Tempo de secagem Tempo de secagem ~5 horas dependendo da espessura (1-2 mm). 
Pode ser lixado e pintado após secagem.

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.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA
Informações complementares sobre o manuseamen-
to, armazenagem e eliminação de resíduos do produ-
to, consultar a respectiva Ficha de Dados de Seguran-
ça, que contém todos os dados físicos, ecológicos, to-
xicológicos e outras questões relacionadas com a se-
gurança.

QUALIDADE DA BASE / PREPARAÇÃO

Limpa, seca, isenta de gordura e pó.

MISTURA

O produto é fornecido pronto a usar, como tal não ne-
cessita de mistura prévia.

APLICAÇÃO

SikaWall®-326 Joint Filler pode ser aplicado com espá-
tula ou palustra. Pode ser aplicado em várias camadas, 
permitindo que a anterior seque. Pode ser projetado 
utilizando os equipamentos para pastas de gesso e 
próprios para o efeito. 

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

As ferramentas devem ser lavadas de imediato com 
água após a sua utiização. Produto endurecido é so-
mente eliminado por meios mecânicos.

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.

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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