
FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
Sikacryl®-203
SELANTE ACRÍLICO FLEXÍVEL PARA TRINCAS E FISSURAS EXTERNAS.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Sikacryl®-203 é um selante monocomponente flexível 
com base em dispersões acrílicas, especialmente di-
mensionado para tratamento de trincas e fissuras ex-
ternas.

USOS
Sikacryl® -203 é recomendado para ser utilizado como
selador e calafetador no tratamento de trincas e fissu-
ras de movimentos moderados em diversos  tipos de
materiais da construção civil, como reparo de trincas e
fissuras em concreto, alvenaria ou gesso.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Fácil de aplicar▪
Boa aderência em materiais porosos como: argamas-
sas, concreto e madeira.

▪

Acabamento nos encontros entre portas e janelas▪
Para o uso exterior e interior▪
Boa estabilidade de cor▪
Boa resistência aos raios UV▪
Pode ser pintado.▪
Baixo nível de VOC▪

CERTIFICADOS / NORMAS
Conforme a ISO 11600

DADOS DO PRODUTO
Base química Dispersão Acrílica Monocomponente

Embalagem Cartucho de 280 ml, 12 cartuchos por caixa, Galão 5Kg

Cor Branco

Prazo de validade 15 meses a partir da data de produção.

Condições de estocagem Estocar nas embalagens originais, as quais devem estar fechadas e livres de
danos, estocados em condições secas e protegidos da exposição direta ao
sol em temperaturas entre +10°C e +25°C.

Densidade ~ 1.64 kg/l  (+23°C / 50% u.r.)

DADOS TÉCNICOS
Dureza Shore A ~ 35

Alongamento de ruptura ~ 170% (+23°C / 50% u.r.)

Temperatura de serviço -5°C a +75°C
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Consumo A largura da fissura ou trinca  deve ser concebida dentro dos limites da ca-
pacidade de movimento selante.
Para juntas triangulares os lados devem ser ≤ 7mm mínimo
Observe a aplicação após 24h, se houver retração do produto, fazer uma
nova aplicação.

Escorrimento < 2 mm (20 mm perfil, 50°C)

LIMITAÇÕES
Proteger o selante da água no mínimo 24 horas após
sua aplicação.
Antes de pintar, recomenda-se efetuar um teste pre-
vio.

VALOR BASE DO PRODUTO
Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados
em testes de laboratórios. Medidas de valores em con-
dições reais podem variar devido a condições fora de
nosso controle.

RESTRIÇÕES LOCAIS
Para maiores informações sobre manuseio, estoca-
gem e disposição dos resíduos consulte a versão mais
recente de nossa Ficha de Segurança do Material que
contém os dados disponíveis, das propriedades físicas,
de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança
pertinentes.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA
Para maiores informações sobre manuseio, estoca-
gem e disposição dos resíduos consulte a versão mais
recente de nossa FISQ (Ficha informativa de Seguran-
ça para produtos químicos) que contém os dados dis-
poníveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxi-
dade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL
As informações e, em particular, as recomendações re-
lacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos
Sika são fornecidas de boa-fé e baseadas no conheci-
mento e na experiência de uso desses produtos, des-
de que devidamente armazenados, manuseados e
aplicados em condições normais. Na prática, as varia-
ções no estado do material, nas superfícies e nas con-
dições de aplicação em campo são de tal forma impre-
visíveis que nenhuma garantia a respeito da comercia-
lização ou aptidão de um determinado produto para
um determinado fim, nem quaisquer responsabilida-
des decorrentes de qualquer relacionamento legal en-
tre as partes poderão ser inferidas dessas informações
ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou
por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade
de terceiros deverão ser observados. Todas as enco-
mendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e
de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre con-
sultar as versões mais recentes das fichas técnicas de
cada produto (disponíveis mediante solicitação).
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Sika S.A.
Av. Doutor Alberto Jackson Byigton no 1525
Vila Menck
CEP-06276000
Osasco
SP
http://bra.sika.com/

Ficha Técnica de Produto
Sikacryl®-203
Abril 2017, Versão 01.01
020514040000000084

2 / 2


