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FICHA DE DADOS DO PRODUTO
Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H
MANTA DE GRANULADO DE BORRACHA, COMPONENTE DA GAMA SIKA COMFORTFLOOR®

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H é uma manta 
amortecedora pré-fabricada, composta por granulado 
de borracha e um ligante composto de poliuretano.

UTILIZAÇÕES
Especialmente indicado para hospitais, escolas, esta-
belecimentos de venda, showrooms, átrios, vestíbu-
los, escritórios, museus, etc.

▪

Para utilização somente no interior.▪

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Permanentemente flexível▪
Isolamento acústico▪
Elevada dureza▪
Resistência elevada ao impacto▪
Elevada durabilidade▪
Fácil aplicação▪

CERTIFICADOS / NORMAS
Emissões da Eurofins testadas de acordo AgBB e as 
diretrizes do DiBt (AgBB - Comitê de Avaliação de 
Produtos de Construção relacionados à Saúde, DiBt - 
Instituto Alemão de Tecnologia da Construção). 
Amostra, teste e avaliação realizados de acordo com 
a ISO-16000, Relatório nº 771284A.

▪

Classificação de resistência ao fogo de acordo com 
EN 13501-1, Relatório de Teste 08-198, Universidade 
Ghent.

▪

DADOS DO PRODUTO

Fornecimento Embalagem 1 rolo de 67,5 m2

Largura do rolo 1,5 m
Comprimento do rolo 45 m
Peso do rolo 187 kg/rolo
Diâmetro do rolo ~0,5 m

Aspecto / Cor Preto

Tempo de armazenamento 5 anos a partir da data de fabrico.

Armazenagem e conservação Os rolos deverão ser armazenados na horizontal, protegidos garantida-
mente de danos e de qualquer fonte de água.

Espessura ~4 mm

Densidade em área 2,7 kg/m2
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INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Sistemas Por favor, consultar a respectiva Ficha de Sistema:
Sika Comfortfloor® PS-65 Revestimento de poliuretano contí-

nuo, liso, elástico, com opção de flo-
cos coloridos. Baixa emissão de 
COV's

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Temperatura ambiente +10 °C mín. / +30 °C máx.

Humidade relativa do ar Máx 80 % h.r.

Ponto de Orvalho Atenção com a condensação! 
A temperatura da base deve estar no mínimo 3 °C acima do ponto de orva-
lho, para reduzir o risco de condensação ou formação de bolhas no revesti-
mento final.

Temperatura da base +10 °C mín. / +30 °C máx.

Teor da humidade da base ≤ 3% de humidade residual. 
Método de ensaio: equipamento Sika® Tramex ou análogo. 
Isento de humidade ascendente segundo ASTM (folha polietileno).

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
QUALIDADE DA BASE / PREPARAÇÃO

A base deverá estar limpa, seca e isenta de gorduras, 
óleos, outras contaminações e tratamentos de superfí-
cie. A resistência à tração não deverá ser inferior a 1,5 
N/mm2. Em caso de dúvida realizar uma área de teste.

APLICAÇÃO

Desenrole a manta Sikafloor® Comfort Regupol-6015 
H sobre Sikafloor® -Comfort Adhesive em fresco e 
pressione com rolo de pressão (p.e. 20 kg) utilizado 
para rolos de alcatifa, linóleos. Para mais pormenores, 
consultar Ficha de Produto Sikafloor® -Comfort Adhe-
sive.

OUTROS DOCUMENTOS
Qualidade e Preparação do substrato 
Por favor consultar o Método de Aplicação Sika: “Ava-
liação e Preparação de Superfícies dos Sistemas de Pa-
vimentos”.
Instruções de Aplicação 
Por favor consultar o Método de Aplicação Sika: “Mis-
tura e Aplicação dos Sistemas de Pavimentos”.
Manutenção 
Por favor consultar “Sikafloor®- Regime de Limpeza”.

OBSERVAÇÕES
No caso de ser necessário aquecimento, não usar gás, 
óleo, parafina ou combustíveis fósseis. Estes produtos 
libertam grandes quantidades de CO2 e de vapor de 
água, que poderão afectar o acabamento final, utilizar 
apenas equipamentos de ar quente de aquecimento 
elétrico.

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
REGULAMENTO REACH - O REGULAMENTO (CE) N.º 
1907/2006

De acordo com o artigo 3º do REACH este produto é 
um artigo. Este produto não contém substâncias que 
sejam intencionalmente libertadas em condições nor-
mais ou razoavelmente previsíveis de utilização. De 
acordo com o artigo 31º do mesmo regulamento, não 
é necessária ficha de dados de segurança para coloca-
ção no mercado, transporte ou utilização. Para uma 
utilização segura siga as instruções dadas através da fi-
cha de produto. Como base no nosso conhecimento 
actual, o produto não contém nenhuma Substância de 
Elevada Preocupação (SVHC) listada no Anexo XIV do 
Regulamento REACH, nem nenhuma substância da Lis-
ta Candidata publicada pela European Chemicals 
Agency (ECHA) em concentrações superiores a 0.1% 
(m/m).
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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 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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