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SikaFuko
® 
Eco 1

 

 

Mangueira para Injeção utilizada para o selamento de juntas 
de construção em estruturas estanques 

Descrição do 
produto 

SikaFuko
®
Eco 1 é uma mangueira para injeção de resinas utilizada para o 

selamento de juntas de construção em estruturas estanques, inclusive no caso 
de água salgada. 

Campos de aplicação SikaFuko
®
Eco 1 é utilizado para o selamento de juntas de construção em 

estruturas estanques. O produto evita o acesso de água/água salgada ao 
elemento construtivo e funciona como reforço de impermeabilização. 

O produto deve ser instalado nas juntas de construção durante sua 
concretagem. 

Quando for necessário se executar o selamento ou fazer uma nova aplicação 
para o selamento de uma junta de construção, SikaFuko

®
Eco 1 pode ser 

injetado (ou re-injetado) com a maioria dos produtos da linha Sika Injection, a 
qual possuí resinas base acrílica, poliuretano ou micro-cimento. 

Características / 
Vantagens 

���� Permite a re-injeção com produto base acrílica e micro- cimento 

���� Injetável apenas uma vez utilizando-se de produto base poliuretano 

���� Econômico 

���� Ideal como sistema de backup para outros sistemas de vedação de juntas, 
tais como a linha de perfilados Sika 

���� Instalação fácil, segura e rápida 

���� Podem ser instaladas em ambientes de trabalho difíceis e complicados 

���� Não requer forma adicional nem reforços na sua fixação 

���� Alto desempenho e eficiência 

���� Testado para pressões de água de até 10 bar (100m) 

���� Pode ser instalado em diversos tipos de substrato 

���� Adequado para diversos métodos construtivos 

Testes 
 

 

Aprovação/ Norma MPA NRW: (29.11.04 ) / (02.07.04 ) / (23.04.08 )  ~ Teste para aplicação em 
juntas de construção 

WISSBAU: (02.04.04 ) / (11.02.08 ) ~ Testado para aplicação com resinas 
base poliuretano em juntas de construção 

WISSBAU: (20.07.04 ) ~ Testado para aplicação com resinas base acrílica e 
micro-cimento em juntas de construção. 



 

 
SikaFuko

®
 Eco 1 

2/6 

C
o
n
s
tr
u
ç
ã
o
 

Dados do Produto 

Forma  

Cor Parte Interna: Branca 

Parte Externa: Vermelha 

Embalagem SikaFuko
®
Eco 1 é fornecido em caixas que contém os seguintes produtos: 

���� 200m SikaFuko
®
Eco 1 

���� 10m de mangueira de PVC verde 

���� 10m de mangueira de PVC branca  

���� Acessórios (2m tubo de conexão, 4m de mangueira termo retrátil para 
proteção das emendas, 50 plugs de fechamento, 1 tubo de adesivo, 1 rolo 
de fita adesiva, 800 clips de fixação) 

Armazenamento 48 meses a partir da data de produção se estocados apropriadamente, nas 
embalagens originais e intactas, em temperaturas entre +5°C e +35°C.  

Dados técnicos  

Composição química  Parte interna: PVC 

Parte Externa: Poliuretano expandido 

Propriedades físicas/ 
mecânicas 

 

Dureza Shore A (D) Parte interna branca:  
D 50 +/- 3  
 
Parte externa vermelha:  
A 80 +/- 5 (não expandida) 

 
(DIN 53505) 

 
 

(DIN 53505) 

Alongamento na 
ruptura 

Parte interna branca:  
≥ 100% 
 
Parte externa vermelha:  
> 50% 

 
(DIN 53504) 

 
 

(DIN 53504) 

Resistência a tração Parte interna branca:  
≥ 10N/mm

2 

 
Parte externa vermelha:  
≥ 10N/mm

2
 (não expandida) 

 
(DIN 53504) 

 
 

(DIN 53504) 
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Informações do sistema 

Estrutura do sistema  SikaFuko
®
Eco 1 

 

 

 

 

  

A Canal de injeção (diâmetro interno: 6mm) 

B 
Mangueira em espiral branca em PVC 
para suportar a pressão do concreto 

C 

Filme de plástico que funciona como uma 
membrana que sela e previne o ingresso 
de calda de cimento durante a 
concretagem 

D 
Perfuração em espiral na parte externa da 
mangueira de PVC 

E 
Aberturas escalonadas para permitir a 
passagem uniforme dos produtos de 
injeção Sika 

Diâmetro Interno: 6mm (1/4”) 

Instruções de 
Aplicação  

 

Instruções de instalação 

 

 

 

Montagem da extremidade 

���� As mangueiras PVC (Verde e branca) 
devem ser cortadas na medida necessária. 
(Tamanho padrão: 40cm )  

 

���� O tubo de conexão e a mangueira termo 
retrátil devem ser cortados até um 
comprimento de 5-6 cm (2”) para cada um 
dos lados. 

 

Montagem 

���� Aplicar o adesivo  no tubo de conexão. O 
tubo deve estar inserido no SikaFuko

®
Eco 

1 aprox. até sua metade (Fig. 1). 

 

���� Aplicar o adesivo na outra metade do tubo 
de conexão e deslizar a mangueira de 
PVC (Verde e branca) sobre o tubo (Fig. 
2). 

 

���� Instale a mangueira termo retrátil onde foi 
feita a conexão entre o SikaFuko

®
Eco 1 e 

a mangueira de PVC (Verde e branca). A 
instalação tem que ser feita com uma 
pistola de ar quente para que o 
revestimento encolha e assegure a área de 
conexão (Fig. 3). 
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���� Feche a extremidade da mangueira 
utilizando um dos plugs de fechamento  
incluídos na caixa do produto para evitar a 
entrada de outros materiais (Fig. 4). 

���� O SikaFuko
®
Eco 1 esta pronto para sua 

instalação. 

 

 

 

Instalação 

���� Recomenda-se a instalação do 
SikaFuko

®
Eco 1 até um comprimento de 

10m. As extremidades da mangueira 
devem estar consideradas nesta medida.  
Para comprimentos maiores deve-se 
prever caixas de inspeção, favor nos 
contatar para maiores informações. 

���� O SikaFuko
®
Eco 1 é instalado na 

superfície endurecida do concreto no eixo 
central da Junta (Fig. 5). 

���� A distancia mínima entre duas seções 
paralelas de mangueiras deve ser de 5cm 
(Fig. 6). 

���� No caso de intersecção de duas linhas de  
SikaFuko

®
Eco 1, a mangueira superior 

deve ser instalada com a mangueira de 
PVC no local da sobreposição (Fig. 6). 

 

Fixação 

���� A mangueira tem que ser fixada 
mecanicamente utilizando-se dos clips de 
fixação com intervalos de aprox. 20cm 
para evitar o deslocamento do produto.  
(Fig. 6 + 8). 

���� A mangueira para injeção não pode ser 
fixada na armadura do concreto. Ela deve 
ser instalada numa superfície plana e 
posicionada de que não fique comprimida. 
(Fig. 7). 

 

Caixas de Inspeção  

���� Para a injeção, a bomba deve ser 
conectada as mangueiras de PVC de 
saída, as quais estão embutidas nas 
caixas de inspeção. (Fig. 9) 

���� Deve-se garantir que a união entre o 
SikaFuko

®
Eco 1 e a mangueira de PVC 

fique completamente embutida dentro do 
concreto com uma cobertura mínima de 
5cm. (Fig. 9) 

���� As caixas de inspeção devem ser 
instaladas aprox. 15cm (6”) acima das 
juntas de construção horizontais ou ao 
lado das juntas de construção verticais. 
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���� Dentro das caixas de inspeção, deixar um 
comprimento de 10cm (4”) de  mangueira 
para facilitar o acesso para fazer uma 
injeção do produto. 

���� As caixas de inspeção devem ser  
instaladas em locais de fácil acesso, para 
permitir os trabalhos de injeção. 

 

Portos de injeção 

���� O SikaFuko
®
Eco 1 pode ser injetado  com 

portos de injeção individuais (Fig. 9, 
esquerda) ou por meio das caixas de 
junção  ou em outro lugar fora do concreto 
(Fig. 9, centro / direita)  

 

Documentação 

���� A localização e a rota das  
mangueiras de injeção na estrutura, deve 
ser cuidadosamente registrada em projeto. 

Sistema de BackUp 

 

 

Combinação com perfilado Sika 

O SikaFuko
®
Eco 1 pode ser utilizado em 

conjunto com vários perfilados Sika: 

���� Perfilado colocado internamente em juntas 
de expansão: a mangueira de injeção é 
fixada em ambas extremidades do 
perfilado utilizando-se fixadores especiais 
(cada 20cm)  

 

���� Perfilado colocado externamente em juntas 
de expansão e construção: a mangueira de 
injeção é fixada à parte interna do 
perfilado. Deve-se manter um espaço entre 
a armadura e a mangueira para que o aço 
não toque a mangueira. 

Injeção 

 

Materiais de injeção 

A mangueira de injeção SikaFuko
®
Eco 1 e os 

produtos de injeção compõem um único 
sistema. Nem todos os produtos de injeção são 
adequados para injetar. Os produtos tem que 
ter as seguintes propriedades: 

���� Viscosidade adequada: (<200mPas em 

20°C) 

���� Tempo de cura adequado (>20-30 
min.) 

O SikaFuko
®
Eco 1 é injetável com diversos 

produtos para injeção Sika: 

Múltiplas injeções:  

���� Resinas base acrílica 

���� Micro-cimento 

Injeções simples: 

����  Resinas base poliuretano 
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Notas da Aplicação / 
Limitações 

Não utilize o sistema SikaFuko
®
Eco 1 para selar juntas de movimentação ou 

expansão. 

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 

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 

 


