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CERAMIC

CERAMIC
Sistema da gama E.T.I.C.S. (External Thermal Insulation Composite System)
envolvendo isolamento térmico, do tipo EPS/XPS/PIR/MW/Cortiça, com
acabamento com peças cerâmicas ou outros revestimentos similares.
No modelo da página seguinte, identifica-se a correta sequência de
instalação do sistema, complementada pelo respetivo provete.

nota: a espessura do isolamento térmico usado no provete anexo (EPS de 10 mm) é puramente exemplificativa
não traduzindo a espessura aconselhável nem limitando o tipo de isolamento térmico.

Sika® ThermoCoat-1/3 ES Colagem de painéis isotérmicos. Consoante a irregularidade
do suporte a colagem poderá ser contínua ou pontual e perimetral.

Sika® ThermoCoat-2 Painéis de isolamento em EPS.
Sika® ThermoCoat-8 ES Fixação mecânica com buchas plásticas.
Sika® ThermoCoat-1/3 ES 1ª camada de reboco para colocação de rede de fibra de vidro.
Sika® ThermoCoat-4 Rede de fibra de vidro antialcalina para reforço.
Sika® ThermoCoat-1/3 ES 2ª camada de reboco para recobrimento da rede de fibra de vidro.
SikaCeram®-252 Starflex

Cimento cola da classe C2 F T S1.

Revestimento Elementos cerâmicos ou revestimentos similares.
SikaCeram® CleanGrout

Argamassa selagem de juntas classe CG2 WA.

A Informação contida neste folheto, não dispensa a consulta das fichas de produto que compõem o sistema.

PRESENÇA MUNDIAL COM PARCEIROS LOCAIS

PERFIL CORPORATIVO DA SIKA
A SIKA PORTUGAL S.A., sediada em Vila Nova de Gaia, é uma empresa do grupo suíço SIKA AG que exerce a sua atividade na produção e comercialização
de soluções e produtos químicos da marca SIKA® para a construção e indústria.
O grupo SIKA tem uma história de sucesso de inovação nessas tecnologias, sendo permanente a busca de novos níveis de excelência para os seus produtos
e soluções.
Os seus 6 mercados-alvo no âmbito da construção e obras públicas são: Betão, Colagens e Selagens, Reabilitação, Pavimentos, Impermeabilizações e Coberturas.
O mercado-alvo indústria, com grande relevância no segmento automóvel, tem também um papel preponderante na atividade da SIKA PORTUGAL.
As gamas de produtos e soluções da Sika para a construção apresentam aditivos de alta qualidade para betão, argamassas especiais, selantes e adesivos,
reforço de materiais, sistemas de reforço estrutural, pavimentos industriais e decorativos, impermeabilizantes, assim como revestimentos de impermeabilização
para coberturas. No setor das soluções para a indústria, a Sika fornece várias indústrias de transformação (automóveis, autocarros, camiões, produção ferroviária,
energia solar, energia eólica e tecnologias para fachadas).
Nas suas instalações fabris, em Ovar, a SIKA produz adjuvantes para betão, aditivos, pavimentos, revestimentos e tintas decorativas, impermeabilizantes
e butílicos que se destinam a ser comercializados no mercado nacional e no mercado de exportação. Em Portugal a Sika conta com mais de 300 pontos
de revenda autorizada das suas soluções e produtos, através da sua rede de parceiros de negócio, que inclui Aplicadores Especializados em soluções SIKA.
A SIKA está presente nos 5 continentes e em 101 países e, sendo 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 valores e princípios de gestão: CLIENTE EM PRIMEIRO
LUGAR, CORAGEM PARA INOVAR, SUSTENTABILIDADE E INTEGRIDADE, AUTONOMIA E RESPEITO e GESTÃO POR RESULTADOS.
O espírito da companhia é enfatizado pelo slogan corporativo: ‘A Construir Confiança’.
A nível mundial, a empresa conta atualmente com mais de 200 fábricas, 81 centros tecnológicos e cerca de 19 mil colaboradores que garantem o sucesso
em todas as suas áreas de negócio.
A companhia assume atualmente um posicionamento “das patentes, a soluções de classe global”, que reflete a proposta de valor para o mercado da construção
e indústria. A capacidade dinâmica do grupo para criar e reconfigurar soluções de elevada performance, é testemunhada por 217 novas patentes registadas
entre 2015 e 2017, com cerca de 1200 novos produtos lançados no mercado durante esse período.
O volume de negócio global da SIKA ascendeu em 2017 a CHF 6,25 mil milhões.
São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.
Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.
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