
FICHA DE DADOS DO PRODUTO
Sika® Flexitape Heavy
BANDA DE REFORÇO EM MALHA DE POLIAMIDA PARA SISTEMAS DE MEMBRANA LÍQUIDA SIKA-
LASTIC®

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Sika® Flexitape Heavy é uma banda de reforço em ma-
lha de poliamida, utilizada para reforço localizado, pa-
ra as membranas líquidas de impermeabilização Sika-
lastic®. Contrariamente às bandas convencionais, esta
apresenta a capacidade de se acomodar a alterações
térmicas e movimentos estruturais.

UTILIZAÇÕES
Banda de reforço localizada para os sistemas Sikalas-
tic®, para aplicação em juntas ou fissuras sujeitas a
movimentos e como ponte entre bases.

▪

Banda de reforço localizado para juntas de expansão.▪
Utilização em obra nova e de reabilitação.▪

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Fácil e rápida aplicação▪
Acompanha os contornos da base e permite ajustar a
detalhes complexos

▪

Aumenta as propriedade de ponte de fissuras do sis-
tema

▪

Aumenta as propriedades mecânicas do sistema▪
 

DADOS DO PRODUTO
Base química Banda de poliamida

Fornecimento Largura do rolo Comprimento do rolo
75 mm 50 m
150 mm 50 m

Aspecto / Cor Branco

Tempo de armazenamento Não expira se adequadamente armazenado

Armazenagem e conservação Armazenar na embalagem original, não encetada e selada, em base nivela-
da e isenta de enrugamentos, em condições secas e a temperaturas entre
os  +5 °C e +35 °C.
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INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
QUALIDADE DA BASE

A base deve estar sólida, com resistência suficiente,
limpa, seca e isenta de sujidade, poeiras, óleos, gordu-
ras e outros produtos contaminantes. Dependendo do
tipo de base, pode ser necessária a aplicação de um
primário ou limpeza mecânica. Pode ser necessária a
granalhagem da base para nivelar a base. Bases ade-
quadas: betão, feltros ou revestimentos betuminosos,
metal, tijolo, fibro-cimento, revestimento cerâmico,
madeira.
 
Para informação detalhada de preparação da base e
primários, consultar o Método de Aplicação dos Siste-
mas de Membranas Líquidas de Impermeabilização.

APLICAÇÃO

Antes da aplicação do Sikalastic® a camada de primá-
rio deve estar curada, seca ao toque. Para Tempo de
espera/ Repintura, consultar a Ficha de Produto do pri-
mário adequado. Zonas sensíveis (por exemplo: corri-
mões) devem ser protegidas previamente com um fil-
me plástico ou uma fita.
Sika® Flexitape Heavy é aplicado em conjunto com os
sistemas de Membranas Líquidas de Impermeabiliza-
ção Sikalastic®.

Aplicar a primeira camada da membrana líquida de
impermeabilização Sikalastic® aproximadamente 33
% mais larga que a largura da banda, com um consu-
mo de acordo com o indicado na Ficha de Produto
da Membrana Líquida de Impermeabilização. De-
senvolver o trabalho apenas em áreas cujo material
se mantenha líquido.

1.

Desenrolar Sika® Flexitape Heavy e assegurar que
não apresenta bolhas ou rugas. As sobreposições de
Sika® Flexitape Heavy devem ser no mínimo de 5
cm, e garantir que as mesmas estão frescas. O rolo
pode requerer material extra para permanecer mo-
lhado se manter fresco, não sendo esta quantidade
significativa.

2.

Após a secagem da primeira camada, aplicar a se-
gunda camada da Membrana Líquida de Impermea-
bilização Sikalastic® com um consumo de acordo co-
mo indicado na respectiva Ficha de Produto.

3.

Nota: dispor a banda tão natural quanto possível, di-
rectamente do rolo, com a face interna para cima, evi-
tando enrugamentos.
Para informação detalhada consultar o Método de
aplicação do sistema de Membranas Líquidas de Im-
permeabilização.

OBSERVAÇÕES
As limitações estão dependentes do produto Sikalas-
tic® a utilizar - Consultar a respectiva Ficha de Produto.

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
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).

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-
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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.
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Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
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Ficha de Dados do Produto
Sika® Flexitape Heavy
Dezembro 2018, Versão 01.01
020915952000000023

3 / 3


