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Sikalastic
®

 -450 

Membrana líquida de poliuretano elástica e impermeável  

Descrição do 
produto 

Sikalastic
®
-450 é um produto monocomponente de fácil aplicação, à base de 

poliuretano, para revestimentos elásticos e impermeáveis, com a capacidade de 
recobrir fissuras. Mantém as suas propriedades elásticas mesmo a temperaturas 
muito baixas. 

Utilizações � Para o revestimento impermeável de coberturas e estruturas de betão.  
� Em geral, como revestimento de protecção em obras de engenharia civil de infra- 

-estrutura, em áreas não transitáveis. 
� Aplica-se facilmente e pode ser repintado posteriormente para resistir à radiação 

UV e ao tráfego pedonal. 

Características / 
Vantagens 

� Ponte de fissuras. 
� Muito elástico. 
� Excelente aderência. 
� Aplicação simples e económica. 
� Aspecto sedoso mate. 
� Resistente a raízes. 

Certificados / 
Boletins de ensaio 

DIN 4062 parte 4,7: Ensaio de resistência à penetração de raízes. 
Cumpre os requisitos do ETAG-005-6. 
Certificados: Aprovação Técnica Europeia Nº ETA-05/0265 

Dados do produto  

Aspecto / cor Líquido.  
Branco e terracota. 

Fornecimento Branco 7 kg 21 kg 
Terracota  21 kg  

Armazenagem e 
conservação 

O produto conserva-se 9 meses a partir da data de fabrico, na embalagem original 
não encetada, a temperatura entre +5 ºC e +30 ºC. Conservar em local seco e ao 
abrigo da luz solar directa. 

Dados técnicos  

Base química Poliuretano. 

Massa volúmica  Aprox. 1,4 kg/dm
3
 (a +23 ºC). (DIN EN ISO 2811-1)

Teor de sólidos Aprox. 76% em volume. (DIN 53504)
Aprox. 85% em peso. 

Propriedades físicas / 
Mecânicas 

 

Resistência à tracção Aprox. 6 N/mm
2
. (DIN 53504)

Alongamento à ruptura Aprox. 450% (28 dias; +23 ºC). (DIN 53504)
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Informação sobre o 
sistema 

 

Estrutura do sistema � Sistema económico: 

Espessura do revestimento: Aprox. 0,5 mm. 

Primário: 1 x Sikalastic
®
-450 + 15% (p.p.) Diluente C. 

Revestimento de selagem: 2 x Sikalastic
®
-450. 

 
� Sistema de elevada prestação: 

Espessura do revestimento: Aprox. 0,7 mm. 

Primário: 1 x Sikalastic
®
-450 + 15% (p.p.) Diluente C.  

Revestimento: 2 x Sikalastic
®
-450. 

Protecção UV: 1 x Sikalastic
®
-445. 

 
� Revestimento de coberturas (segundo ETAG 005): 

Espessura do revestimento: 1,5 – 1,8 mm. 

Primário: 1 x Sikalastic
®
-450 + 15% (p.p.) Diluente C.  

Revestimento: 6 x Sikalastic
®
-450. 

Protecção UV (opcional): 1 x Sikalastic
®
-445.  

Pormenores de 
aplicação 

 

Consumo  Produto Consumo 

Primário: 1 x Sikalastic
®
-450 + 15% (p.p.) Diluente C Aprox. 0,25 – 0,30 kg/m

2
 

Revestimento: Sikalastic
®
-450 Aprox. 0,45 kg/m

2
/camada 

Protecção UV: 1 x Sikalastic
®
-445 Aprox. 0,6 – 0,8 kg/m

2
 

Estes consumos são teóricos e não incluem material adicional consumido devido à 
porosidade da base, geometria, nivelamentos, perdas, etc. 

Preparação da base A base deve apresentar-se limpa, seca (máx. humidade residual 4%) e sem gordura, 
restos de óleo de descofragem ou revestimentos e partículas em desagregação que 
possam prejudicar a aderência. 
A base deve estar sã e ter resistência suficiente à compressão e à tracção. 
O betão fraco deve ser removido expondo defeitos superficiais, tais como chochos. 
Remover as partículas soltas ou friáveis com vassoura ou aspirador. 
Sobre bases húmidas (teor de humidade > 4%) é necessário aplicar Sikafloor

®
 81 

EpoCem
®
 como barreira temporária de vapor. 

Bases muito irregulares devem ser previamente regularizadas com uma argamassa 
de epoxi composta por Sikafloor

®
 156 + cargas – consultar a respectiva Ficha de 

Produto. 

Condições de aplicação / 
Limitações 

 

Temperatura da base 
e ambiente 

Minima: +10 ºC. Máxima: +40 ºC. 

Humidade da base Teor de humidade < 4% (p.p.). 
Método de análise Sika

®
 Tramex ou medição-CM. 

Sem humidade ascendente, de acordo com ASTM (filme de polietileno). 
A base não deve apresentar água/ humidade/ condensação.  

Humidade relativa do ar Máxima 80% 

Ponto de orvalho A temperatura da base deve estar pelo menos 3 ºC acima do ponto de orvalho. 
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Instruções de aplicação  

Mistura Antes da aplicação, Sikalastic
®
-450 deverá ser mexido durante 3 minutos até se 

obter uma mistura homogénea, com um misturador eléctrico de baixa rotação  
(300 – 400 rpm). Evitar a oclusão de ar no produto. 
Para aplicação como primário deverá ser adicionado 15% (p.p.) de Diluente C.  

Aplicação  Primário: 
Aplicar o primário a rolo sobre a base correctamente preparada. 

Aplicação com pincel ou trincha densos, com rolo de pêlo curto, resistente a 
solventes ou por projecção airless (pressão: 200 – 250 bar, bico: 0,38 – 0,53 mm, 
ângulo de projecção: 50º – 80º). 

Limpeza de ferramentas Limpar todas as ferramentas com Diluente C imediatamente após utilização. Material 
endurecido/curado só poderá ser removido através de métodos mecânicos. 

Tempo de vida útil da 
mistura (pot-life) 

Sikalastic
®
-450 reage rapidamente (formando uma película) a temperaturas elevadas 

combinadas com humidade do ar também elevada. 
Em embalagens abertas o produto forma uma película após aprox. 1 hora  
(+20 ºC; 50% h.r.). 

Intervalo entre camadas Sikalastic
®
-450 ou Sikalastic

®
-445 sobre Sikalastic

®
-450: 

Tempo de espera 
Temperatura da base 

Mínimo Máximo 

+10 ºC 36 horas 

+20 ºC 24 horas 

+30 ºC 16 horas 

Após boa limpeza
1)
, Sikalastic

®
-450 

pode ser repintado por si próprio ou 
por Sikalastic

®
-445 em qualquer 

altura 

1)
 Removendo toda a sujidade da película e evitando contaminações. O revestimento 

anterior deve estar bem aderente à base. 

Os tempos indicados são aproximados e dependem das condições ambientais, 
particularmente da temperatura e humidade relativa. 

Importante � Não permitir o aquecimento de Sikalastic
®
-450 ao sol ou através de outras fontes 

de calor. 
� Não é adequado para imersão permanente em água. 
� Durante o processo de cura são formadas microbolhas, característica do produto 

que não afecta as propriedades de protecção do material. Por este motivo não 
deve ser aplicada espessura em excesso por camada. A espessura excessiva por 
camada pode provocar o aparecimento de bolhas de ar no revestimento curado. 

� Aquando da aplicação de uma camada de Sikalastic
®
-450, a película anterior 

deverá estar seca e não colativa. 
� Após exposição aos raios UV Sikalastic

®
-450 amarelece, sem que tal prejudique 

as suas características físicas. Recomendamos o revestimento colorido com 
Sikalastic

®
-445 para um melhor acabamento estético. 

� As características elásticas mantêm-se a temperaturas negativas até -20 ºC.                               

Cura final Temperatura Resistente à chuva Transitável
1)
 Cura completa

1)
 

+10 ºC Aprox. 16 horas Aprox. 36 horas Aprox. 8 dias 

+20 ºC Aprox. 5 horas Aprox. 24 horas Aprox. 7 dias 

+30 ºC Aprox. 4 horas Aprox. 16 horas Aprox. 6 dias 

1)
 Com cuidado e apenas para inspecção ou para aplicação das camadas seguintes, 

não para tráfego permanente. 

Nota: os tempos são aproximados e são afectados pelas condições ambientais. 
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Nota  Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios 
laboratoriais. Ensaios realizados noutras condições para determinação das mesmas 
características podem dar resultados diferentes devido a circunstâncias que estão 
fora do nosso controlo. 

Risco e segurança  

Medidas de segurança O produto pode causar irritação de pele a pessoas sensíveis ou alérgicas. Usar 
vestuário de protecção (luvas e óculos). No caso de contacto acidental com os olhos 
ou mucosas, lavar imediatamente com muita água limpa e consultar o médico. 
No estado líquido ou não completamente curado, o produto contamina a água, pelo 
que não deve ser lançado nas canalizações, cursos de água ou terrenos. 
Durante a aplicação em espaços fechados deve ser assegurada adequada 
ventilação. 
Para mais informações, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto e 
respectivo rótulo. 

 "O produto está seguro na Cª Seguros XL Insurance Switzerland (Apólice nºCH00003018LI05A), a título de 
responsabilidade civil do fabricante". 

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos 

Sika, são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que  

devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as 

recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições 

de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou 

aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento 

legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer 

outra recomendação 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 entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre 

consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que 

será entregue sempre que pedida. 
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Sika Portugal, SA 
R. de Santarém, 113 
4400-292 V. N. Gaia 
Portugal 

 
 
Tel. +351 22 377 69 00 
Fax +351 22 370 20 12 
www.sika.pt 

 


