


CONHEÇA AS CORES E AS TEXTURAS QUE MAIS  
LHE PODERÃO AGRADAR E CALCULE O ORÇAMENTO 
DA OBRA DO CASACO TÉRMICO PARA A SUA CASA, 
OU CONDOMÍNIO EM WWW.SIKATHERMOCOAT.PT



Gostaria de mais conforto térmico?
De pagar menos na fatura energética?
Sem sair de casa durante a obra?

• MAIS CONFORTO TÉRMICO;
• POUPE DINHEIRO EM ENERGIA;
• PAREDES SEM HUMIDADES NEM BOLORES;
• OBRA EM POUCAS SEMANAS;
• SEM SAIR DE CASA;
• COM O APLICADOR ESPECIALIZADO SIKA®;
• CHAVE NA MÃO.

www.sikathermocoat.pt



A IMPORTÂNCIA  
DO ISOLAMENTO TÉRMICO EM FACHADAS
Um dos aspetos fundamentais para alcançar a eficiência 
energética na construção é o isolamento térmico. 
Ao melhorar o isolamento térmico de um edifício não só  
o torna mais confortável durante todo o ano, como também 
pode conseguir ganhos energéticos superiores a 30-35% 
no consumo de aquecimento e ar condicionado devido à 
diminuição, de perdas (no inverno), ou de ganhos (no verão),  
da temperatura ambiente.
Por isso é necessário recorrer à aplicação de um ETICS, isto 
é, um sistema completo de isolamento térmico pelo exterior 
Sika® ThermoCoat. Este sistema, formado por produtos de 
qualidade, cuidadosamente ensaiados e compatíveis entre si, 
isola termicamente, impermeabiliza e reveste decorativamente 
as fachadas de qualquer casa, de uma só vez.
A colocação de isolamento térmico pelo exterior está 
particularmente indicado em reabilitação de edifícios, que 
vai permitir solucionar, fácil e rapidamente o problema do 
conforto térmico, das humidades e da poupança energética, 
sem necessidade de obras pelo interior que obriguem os seus 
ocupantes a modificar os seus hábitos de vida, durante um 
grande período de tempo.

APLICAÇÃO, CORES E ACABAMENTOS
Os painéis de isolamento térmico (poliestireno expandido 
EPS) fixam-se nas paredes exteriores de um edifício com uma 
argamassa adesiva e com fixações mecânicas complementares. 
Posteriormente revestem-se esses painéis com a mesma 
argamassa armada com uma rede de reforço antialcalina, 
criando um reboco fino armado. 
Finalmente, reveste-se esse reboco fino armado, já seco, com 
um revestimento exterior decorativo na cor e textura desejada 
(fina ou grossa). 



QUEM PODERÁ FAZER A SUA OBRA
A Sika® Portugal indica um aplicador habilitado  
à execução da sua obra, seja moradia ou condomínio, 
assegurando um serviço chave na mão, sem preocupações, 
dentro do seu orçamento e num prazo de execução muito 
curto!

CONTACTE-NOS PARA UM ORÇAMENTO  
À MEDIDA DA SUA OBRA
Tel. 223 776 901
sikathermocoat@pt.sika.com
www.sikathermocoat.pt



São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.
Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

SIKA PORTUGAL, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia - Portugal
Tel: +351 223 776 900 
Fax: +351 223 702 012
info@pt.sika.com
prt.sika.com

 ́ 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


