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Sika MultiSeal
® 
S 

Fita Impermeável autoadesiva à base de asfalto modificado 
para vedação em telhas, calhas e rufos.  

Descrição do 
Produto 

Sika MultiSeal
® 
S é uma fita impermeável autoadesiva composta de uma camada 

de adesivo asfáltico, coberto com uma lâmina de alumínio e protegido por um filme 
plástico. 

Usos Sika MultiSeal
® 
S é utilizado para vedar e reparar:

 

���� Telhas metálicas, de fibrocimento e de concreto; 
���� Junção de parede com telhado ou lajes; 
���� Reparo de trincas em concreto e alvenaria; 
���� Cumieiras, calhas, dutos e rufos; 
���� Passagens de tubulações em lajes e telhados; 
���� Baús de caminhões e containers; 
���� Caixas de ar-condicionado e exaustores eólicos 
���� União entre materiais de diferentes naturezas. 

Características / 
Vantagens.  

���� Aplicação rápida e fácil. 
���� Impermeável e resistente à água. 
���� Boa resistência aos raios solares. 
���� Flexível. 
���� Aderência na maioria dos materiais utilizados na construção civil, como 

concreto, argamassa, pedra, tijolos, madeiras, cerâmica, telhas, alumínio, etc. 
���� Não necessita de ferramentas especiais para a aplicação.  

Dados do Produto  

Forma  

Cores Alumínio, Terracota e Branco 

Embalagem de venda Acabamento Dimensão Rolo        
(Largura X Comprimento) 

Qtd Rolos/ Caixas 

Alumínio  5cm X 10m                                     32 

10cm X 10m                                    16                              

 

 15cm X 10m          16 

 20cm X 10m          08 

 30cm X 10m          08 

 Terracota 10cm X 10m          32 

 20cm X 10m          16 

  Branco 10cm X 10m          32 

 15cm X 10m          16 

 20cm X 10m          16 

 30cm X 10m          08 
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Estocagem  

Condições de 
Estocagem / Valida 

24 meses a partir da data de produção se o produto estiver nas embalagens 
originais, as quais devem estar fechadas e livres de danos, estocados na posição 
vertical, em condições secas e protegidos da exposição direta ao sol em 
temperaturas entre +5°C e +25°C. 

Dados Técnicos  

Base Química Cimento asfáltico de Petróleo, polímeros elastoméricos e alumínio. 

Espessura ~ 1,0 mm  

Temperatura de 
Serviço 

-20°C ~ +60°C 

Propriedades 
Mecânicas / 
Físicas  

Resistência a Tração Mínimo 85 N 

Informações do 
Sistema  

Detalhes de Aplicação  

Qualidade do 
Substrato  

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de óleo, graxa e poeira. As superfícies 
metálicas devem estar isentas de gordura e ferrugens.  

Preparação do 
Substrato 

Todas as partículas soltas, natas de cimento, pinturas, óxidos e quaisquer outros 
materiais com pouca aderência devem ser removidos, utilizando as técnicas de 
preparação manuais ou mecânicas adequadas.  

Superfícies pulverulentas, onde não e viável a retirada do pó, recomenda-se à 
aplicação do Sika

 
MultiSeal

® 
Primer. O Sika

 
MultiSeal

® 
   só deve ser aplicado após 

a secagem do primer. 

Em superfícies porosas (telhas de fibrocimento) será necessária a utilização do 
primer. 

Condições na 
Aplicação / Limitações 

 

Temperatura do 
Substrato 

+15°C mínimo / +50°C máximo 

Temperatura Ambiente  +5°C mínimo / +40°C máximo 

Instruções de 
Aplicação  

Método de Aplicação / 
Ferramentas 

Corte a fita no comprimento apropriado para a aplicação. 

Remova o filme plástico e cole a fita sobre a superfície a ser tratada.  

Pressione a fita com o dedo polegar, com um rolo maciço ou com o cabo de uma 
espátula, garantindo que toda a fita fique bem aderida sobre a superfície tratada.  

Consumo: 1 metro linear da fita Sika MultiSeal
® 
S por metro linear da região do 

reparo.
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Notas da Aplicação / 
Limitações 

Os transpasses devem ter no mínimo 2,5 cm. 

Não aplicar em tempo chuvoso. 

O Sika MultiSeal
® 
S não tem resistência a chuvas de granizo. 

Não utilizar o Sika MultiSeal
® 
S em materiais à base de policarbonato, teflon e 

polietileno. 

Não utilizar o Sika MultiSeal
® 
S para aplicações submersas em água, outros 

líquidos ou em situação de pressão negativa.  

Não utilizar em condições expostas ao tráfego de veículos ou pessoas. 

Não utilizar o Sika MultiSeal
®
 S em locais sujeitos a pressão hidrostática negativa 

ou em reparos de tubulações. 

Não utilizar o Sika MultiSeal
®
 S em temperatura ambiente abaixo de +5°C e 

temperatura do substrato superior a +50°C. 

Em temperaturas inferiores a +10°C, a fita e o substrato devem ser aquecidos 
antes e durante a aplicação com um equipamento de ar quente. 

 

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. 

Informações de 
Segurança e 
Ecologia 

Produto atóxico 

Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais e longe de alimentos e fontes 
de calor e água de consumo 

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto pode 
ser solicitada pelo SAT ou nosso site na Internet: www.sika.com.br  

Se ingerido, não provoque vômito, procure auxílio médico e leve a embalagem.  

Emergência médica ligue para CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica do 
Hospital das Clínicas (011) 2661-8571 ou 0800-148110.  

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem 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. 

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. 

    

 
 Sika Brasil 
 Av Dr Alberto Jackson Byington, 1525 
 Vila Menck – Osasco – SP 
 CEP: 06276-000 
 Brasil 

 
Tel. +55 11 3687 4600 
Fax +55 11 3601 0288 
e-mail : consumidor.atendimento@br.sika.com 

www.sika.com.br 

 


