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Sika

®

 Cimento Asfáltico - 110/05 

Cimento Asfáltico Policondensado. 

Descrição do 
Produto 

Sika® Cimento Asfáltico - 110/05 é obtido pela reação de policondensação da 
massa de Asfalto Destilado de Petróleo. 

Usos Sika® Cimento Asfáltico - 110/05 é indicado para formulações de: 

 Tintas asfálticas anticorrosivas; 

 Isolante térmico; 

 Isolante acústico; 

 Massa antirruídos; 

 Mastiques betuminosos; 

 Também utilizado em industrias de borracha. 

Dados do Produto  

Forma  

Aspecto / Cor Preto 

Embalagem Bloco ~ 15 Kg 

Estocagem  

Condições de 
Armazenagem / 
Validade 

24 meses a partir da data de produção se estocado apropriadamente, em local 
coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor, nas embalagens originais, na 
horizontal em prateleiras, pallets ou outro sistema que evite o contato direto da 
embalagem com o solo. 

Dados Técnicos  

Base Química Cimento asfáltico de petróleo policondensado 

Características    

 Unidade Mínimo Máximo 

Ponto de 
Amolecimento 

°C 105 112 

Penetração 
25°C 100g 5s 

mm/10 03 08 

Ponto de Fulgor °C 260 – 

Ponto de Combustão °C 300 – 
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Informações de 
Segurança e 
Ecologia 

O produto não apresenta riscos à saúde quando manuseado a temperatura 
ambiente. 

Sempre use luvas, óculos e máscara de proteção semifacial tipo PFF1 (NR 6 item 
D) para a aplicação do produto. 

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

Em contato com a pele ou os olhos, lave-os com água em abundância, se ingerido 
não provoque vômito e procure auxílio médico levando a embalagem. 

Em caso de queimadura, NÃO remova o produto da pele. Resfrie o local com água 
em abundância e procure auxílio médico. 

Emergências médicas, 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. 
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 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 

 

http://www.sika.com.br/

