
Selante adesivo elástico multiusos
Sikaflex®-111 Stick & Seal

Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.
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 ́ Presente em 5 continentes e em 100 países.
 ́ Mais de 200 unidades de produção e de comercialização, com 38 centros tecnológicos.
 ́ 420 patentes registadas e mais de 1500 novos produtos lançados nos últimos 5 anos.
 ́ Um universo de recursos humanos superior de 17.000 funcionários.

A Sika AG, com sede em Baar, na Suíça, é uma companhia especialista e fabricante de soluções  
químicas para a construção e da indústria. Os seus 6 mercados-alvo da construção civil e obras  
públicas são: Betão, Colagens e Selagens, Reabilitação, Pavimentos, Impermeabilizações e  
Coberturas. No mercado-alvo Indústria, inserem-se várias indústrias de transformação (automóveis,  
autocarros, camiões, produção ferroviária, energia solar, energia eólica e tecnologias para fachadas). 
As gamas de produtos e soluções da Sika apresentam aditivos de alta qualidade para betão,  
argamassas especiais para reabilitação e para fachadas, selantes e adesivos (inclusive para o 
setor automóvel), reforço de materiais, sistemas de reforço estrutural, pavimentos industriais e  
decorativos, impermeabilizantes, assim como revestimentos decorativos e para impermeabilização  
de coberturas. 
A Sika, 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 5 valores e princípios de gestão: cliente em primeiro lugar, coragem para inovar, sustentabilidade  
e integridade, autonomia e respeito e gestão por resultados.
A companhia assume atualmente um posicionamento “das patentes, a soluções de classe global”  
que reflete a sua vasta proposta de valor.
Criada em 1957, a Sika Portugal está presente em todo o país através da sua rede comercial e de  
parceiros de negócio. Tem sede em Vila Nova de Gaia, contando com uma delegação em Lisboa e com  
a sua unidade de produção, logística e de I&D em Ovar.
O espírito da companhia é enfatizado pelo slogan corporativo: ‘A CONSTRUIR CONFIANÇA’.
Em 2017, o volume de negócio global da Sika ascendeu a CHF 6 mil milhões.

PERFIL CORPORATIVO DA SIKA AG



Sikaflex®-111 Stick & Seal
Selante-adesivo elástico multiusos

QUANDO É NECESSÁRIO UM AMPLO PERFIL DE ADESÃO, USE

Sikaflex®-111 Stick & Seal!

Muito amplo perfil de adesão: metais, vidro, betão e alvenaria, madeira.

APLICAÇÕES

Para interior e exterior

Selagem de juntas com excelente 
adesão à maioria dos materiais

Selagem e colagem dos materiais 
mais comuns usados na indústria 
da construção e metalúrgica, 
tais como betão, alvenaria, 
pedra natural, madeira, metais, 
cerâmicos, vidro, XPS/EPS e 
plásticos (PVC, EPDM, PA e PET)

VANTAGENS

Muito amplo perfil de adesão: 
boa adesão ao PVC, revestimentos 
termolacados, PET, PA e borracha 
EPDM

Boa compatibilidade, mesmo  
com substratos difíceis, não ataca 
o XPS/EPS e adere mesmo sobre 
telas asfálticas e betuminosos

Elástico e durável, para uma 
colagem firme a longo prazo.

Boa resistência à intempérie

Muito baixas emissões
EC1PLUS R , A+, M1

Selante-adesivo com marcação CE, 
EN 15651-1 F  
EXT-INT CC 20HM


