
FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
Sika® Baldrame
MEMBRANA ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDA-
ÇÕES.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Sika® Baldrame é uma membrana asfáltica impermea-
bilizante autoadesiva, pré-fabricada com estruturante
em polietileno e aplicada a frio. De fácil aplicação, pro-
porciona maior agilidade e rapidez à impermeabiliza-
ção do alicerce e permite o assentamento imediato da
alvenaria.

USOS
Sika® Baldrame é indicada para:

Impermeabilização de alicerces, baldrames e funda-
ções em geral;

▪

Como manta de sacrifício em juntas de dilatação ;▪
Como reforço de rodapés.▪

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Possui excelente aderência;▪
Espessura definida e constante;▪
Aplicada a frio;▪
Proporciona rapidez na execução;▪
Economia de mão-de-obra.▪

DADOS DO PRODUTO
Base química Asfalto modificado por polímeros plastoméricos e elastoméricos.

Embalagem Caixa com 4 rolos de 30cm de largura por 10m de comprimento
Rolo 94cm de largura por 10m de comprimento

Aspecto / Cor Preto

Prazo de validade 12 meses a partir da data de produção se o produto estiver nas embala-
gens originais, as quais devem estar fechadas e livres de danos.

Condições de estocagem Estocados na posição vertical, em condições secas e protegidos da exposi-
ção direta ao sol em temperaturas entre 5°C e 25°C.

Espessura efetiva 2 mm

Temperatura ambiente +10°C min. / +50°C max.

Temperatura do substrato +10°C min. / +50°C max.

Ficha Técnica de Produto
Sika® Baldrame
Março 2017, Versão 01.01
020704410020000006

1 / 3



PREPARAÇÃO DA BASE

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partícu-
las soltas, pontas de ferro, pinturas, óleo, desmoldan-
tes e sistemas de impermeabilização anteriores.
Se for necessário, lave o local com hidrojateamento ou
com uma escova de aço e água;
Cubra os parafusos com um manchão quadrado de
10cm x 10cm. Se o parafuso tiver pontas sobrando,
corte-as.
Imprimação    
Antes de usar Sika® Baldrame, aplique uma demão de
Igol® 55, Igol® S ou Igol® ECO Asfalto, principalmente
em superfícies porosas, e espere o produto secar bem,
de 4 a 6 horas, dependendo das condições climáticas.

MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

Como impermeabilização de baldrames
Abra totalmente a Sika® Baldrame e alinhe com a fun-
dação (alicerce).
O lado onde se encontra a faixa vermelha deve ser vi-
rado para baixo, em contato com a superfície a ser
aderida.
Retire o filme siliconado protetor que está em contato
com o alicerce (lado da faixa vermelha).
Com a mão ou com auxílio de um rolete, pressione a
Sika® Baldrame sobre a superfície, do centro para as
bordas e laterais, para evitar bolhas.
A Sika® Baldrame deve ser totalmente aderida ao to-
po e às bordas laterais do baldrame.
As emendas entre uma manta e outra deverão ter uma
sobreposição de no mínimo 10cm.
Após a colagem da Sika® Baldrame, pode-se iniciar o
assentamento da alvenaria. Para isso, remova o filme
protetor conforme for assentada a alvenaria.
Em junta de dilatação
A junta deve ser tratada antes da aplicação da Sika®
Baldrame, com mastique, como o SikaFlex® Constructi-
on, o Sika® Cimento Asfáltico Policondensado ou ou-
tros materiais próprios para essa finalidade, aplicados
conforme as instruções do fabricante.
Abra totalmente a Sika® Baldrame e alinhe com a jun-
ta de dilatação, deixando uma folga para a dilatação.
O lado onde se encontra a faixa vermelha deve ser vi-
rado para baixo, em contato com a superfície a ser
aderida.
Retire o filme siliconado protetor onde se encontra a
faixa vermelha e pressione com a mão ou rolete a Si-
ka® Baldrame em um dos lados da junta.
Quando for pressionar a parte da Sika® Baldrame so-
bre o outro lado da junta, tome cuidado para que ela
não estique, mantendo assim a folga para a dilatação.
Sem retirar o filme protetor da parte superior, aplique
o sistema impermeabilizante de base asfáltica escolhi-
do.
Como reforço de rodapés
Os rodapés deverão estar arredondados com raio mí-
nimo de 5 cm (meia-cana).
Abra a Sika® Baldrame e posicione-a, deixando meta-
de de sua largura na horizontal e a outra metade na
vertical.
Retire o filme siliconado protetor com a faixa verme-

lha e pressione do centro para as bordas, evitando bo-
lhas e fazendo sua completa aderência na superfície.
Retire o filme protetor da Sika® Baldrame e aplique o
impermeabilizante de base asfáltica escolhido (ex:
manta asfáltica, cimento asfáltico).

LIMITAÇÕES
O produto deve ser aplicado em local ventilado, longe
de fontes de calor.
Não aplicar em tempo chuvoso.
Não aplicar em argamassas com cal.
A Sika® Baldrame não tem resistência quanto à ação
de chuvas de granizo.
Os transpasses devem ter no mínimo 10cm.
Não utilizar a Sika® Baldrame para aplicações submer-
sas em água, outros líquidos ou em situação de pres-
são hidrostática negativa.
Não utilizar a Sika® Baldrame em reparos de tubula-
ções.
Não utilizar a Sika® Baldrame em condições expostas
ao tráfego de pessoas e/ou veículos.
A impermeabilização deve ser protegida contra os rai-
os solares.

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
O produto é atóxico.
Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais e
longe de alimentos, fontes de calor e água de consu-
mo.
A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Quí-
micos deste produto pode ser solicitada pelo SAT ou
nosso site na Internet: www.sika.com.br
Se ingerido, não provoque vômito, procure auxílio mé-
dico e leve a embalagem.
Emergências médicas, ligue para CEATOX - Centro de
Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas (011)
2661-8571 ou 0800-148110.
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
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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/
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