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Sika® Silicone 
Impregnação incolor e hidro-repelente para fachadas 
Descrição do 
Produto 

Sika® Silicone permite uma impregnação incolor e impermeabilizante, dispersa em 
solventes, que protege as superfícies contra infiltrações causadas pela água das 
chuvas, evitando eflorescências, manchas e o escurecimento do rejuntamento, não 
apresenta brilho e não modifica a aparência das superfícies. 

Usos Sika® Silicone deve ser aplicado em: 
 Fachadas e superfícies de concreto 
 Argamassa 
 Tijolo aparente 
 Pedras naturais e artificiais 
 Muros 
 Bloco de concreto aparente 
 Telhas cerâmicas 
 Fibrocimento 

Características / 
Vantagens 

 Evita infiltrações e seus efeitos, como a umidade interna, mofo, fungos, etc. 
 Aumenta a vida útil do substrato. 
 Não altera a aparência natural do substrato. 
 Fácil aplicação com trincha, rolo ou pulverizador de baixa pressão. 
 Mantém os poros da superfície abertos permitindo a saída de umidade e vapor 
d’água do interior das peças tratadas. 

Dados do Produto  

Forma  

Aparência / Cor Líquido levemente castanho 

Embalagem Galão com 3,6 L. 

Lata com 18 L. 

Tambor com 200 L. 

Armazenamento  

Condições de 
Armazenamento / 
Validade 

18 meses após a data de fabricação se armazenado devidamente na embalagem 
original lacrada e não danificada em temperaturas entre +1°C e +35°C. Proteger 
contra congelamento e exposição direta à luz do sol. 

Dados Técnicos  

BaseQuímica  Resina de silicone (polisiloxano). 

Densidade 0,77 a 0,80 kg/l 

Valor do pH  

Informações do 
Sistema  

Detalhes de Aplicação  

Qualidade do 
Substrato 

A superfície deve estar compacta, seca, isenta de pinturas e, se possível, 
aquecidas pelo sol. É necessária a realização de ensaios prévios para aplicação 
sobre superfícies rústicas ou pintadas. 
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Preparo do Substrato Limpar o substrato com hidrojateamento de alta pressão (1000 – 2000 psi) para 

remoção de quaisquer impurezas e contaminações. Detergentes não são 
recomendados, pois no caso de não serem completamente removidos, podem 
afetar adversamente o efeito repelente do produto. Produtos ácidos ou alcalinos 
também não são recomendados, pois podem formar sais e, conseqüentemente, 
causar o aparecimento de eflorescências na superfície. 

Desplacamentos de concreto devem ser previamente reparados com o Sistema de 
Reparo Sika® adequado. Fissuras, poros e bolhas na superfície, com abertura 
superior a 0,2mm, devem ser selados previamente. 

Preparo do Produto Sika® Silicone é fornecido pronto para o uso. 

Aplicação do Produto Sika® Silicone deve ser aplicado em duas demãos com broxa, pincel ou 
pulverizador de baixa pressão tipo bomba costal. A primeira demão deve ser 
aplicada até a saturação da superfície. Após a secagem (de 6 a 24 horas após a 
aplicação), aplica-se a segunda demão. 

Consumo 200 a 500 ml/m2 para duas demãos (como pintura). 

Obs.: Para aplicação em telhas cerâmicas na condição de imersão no Sika® 

Silicone, o consumo será de aproximadamente 1,0 a 1,5 litros/m2 (dependendo do 
tipo de telha, da absorção e dimensões). 

Segurança Produto inflamável. Em recintos fechados providenciar ventilação adequada para 
aplicação do produto. Em caso de inalação de vapores, levar imediatamente a 
pessoa para um local ventilado. Persistindo os sintomas, procurar um médico. Em 
caso de respingos nos olhos, lavá-los com água corrente durante 15 minutos. Em 
caso de ingestão, não induzir ao vômito. Consulte o médico imediatamente. Em 
caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão.Consultar MSDS-
023 

Ecologia Pode contaminar esgotos, rios e córregos. É prejudicial à Flora e Fauna. Não 
reutilizar a embalagem para estocar água potável ou alimentos. Descarte a 
embalagem em local adequado, conforme regulamentação vigente. 

Base dos Valores Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. 
Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de 
nosso controle. 

Nota Legal As informações e em particular as recomendações relacionadas com a aplicação e 
utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no 
conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, 
manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as diferenças no 
estado do material, das superfícies, e das condições de aplicação no campo, são 
de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou 
aptidão para um determinado fim em particular, nem qualquer responsabilidade 
decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta 
informação, ou de quaisquer recomendações por escrito, ou de qualquer outra 
recomendação dada. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser 
observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às nossas condições de 
venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões 
mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos, que serão entregues 
sempre que solicitadas. 
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