
FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
Sika MonoTop®-123 Rodapé
IMPERMEABILIZANTE PARA TRATAMENTO DE UMIDADE DE ASCENDENTE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Sika MonoTop®-123 Rodapé é um impermeabilizante
monocomponente para o tratamento e eliminação de
umidade ascendente. Sika Monotop Rodapé é forneci-
do pronto para o uso, bastando adicionar água.

USOS
Sika MonoTop®-123 Rodapé é indicado para tratar e
eliminar as infiltrações em paredes de alvenaria, corri-
gindo o aparecimento das umidades ascendentes co-
nhecidas como umidades de rodapé.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Sika MonoTop®-123 Rodapé é uma argamassa imper-
meabilizante de fácil aplicação para ser utilizada sobre,
blocos cerâmicos ou de concreto, tijolo e reboco, com
a finalidade de solucionar infiltrações em paredes com
umidades de rodapé, que após a sua cura proporciona
um acabamento fino, permitindo receber pintura.

DADOS DO PRODUTO
Base química Cimento Portland, agregados selecionados, aditivos e polímero modificado.

Embalagem Baldes com 12 Kg com 3 sacos de 4 kg

Aspecto / Cor Pó branco

Prazo de validade 9 meses

Condições de estocagem Estocar nas embalagens originais e intactas, em temperaturas entre +5°C e
+35°C.
Protegido da luz direta do sol e do gelo.

Temperatura de serviço Min. 5°C – máx. 35°C

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO
Proporção da mistura 1 saco (4Kg) Sika Monotop® Rodapé = 1,2 L água

Consumo Aproximadamente 3kgm²

Pot life 30 minutos (22°C / 60% UR)
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Tempo de espera / Pintura Secagem para pintura: 24 horas (22°C / 60% UR)

Tratamento de cura Secagem entre demãos: 3 horas (22°C / 60% UR)
Secagem para acabamento (lixa): 4 horas (22°C / 60% UR)

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
QUALIDADE DO SUBSTRATO / PRÉ-TRATAMENTO

APLICAÇÃO

Umedecer a superfície antes da aplicação da primeira
demão, tomando cuidado para não saturar a mesma.
Aplique o Sika MonoTop®-123 Rodapé com uma de-
sempenadeira metálica em apenas 1 demão afim de
obter um acabamento liso e plano.
Aguarde aproximadamente 4 horas para que lixar o lo-
cal removendo qualquer imperfeição e deixando a
aplicação com um acabamento liso e uniforme.
Sika MonoTop®-123 Rodapé receber o acabamento fi-
nal após a cura total de aproximadamente 24 horas.
Recomendações:   Caso houver a necessidade de uma
segunda demão, repetir o processo de aplicação.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de apli-
cação com água limpa imediatamente após o uso. Ma-
terial endurecido/curado só poderá ser removido me-
canicamente.

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 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 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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