
INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

Refª 2210 ITC nº 554

DEZ-2017 (PP0145)
BETUME PARA MADEIRA

⦁ Massa/betume à base de resinas alquidicas/uretanadas em fase 
solvente para madeira.

⦁ É um produto especialmente concebido para a 
regularização/nivelamento de superficies de madeira, em interior e 
exterior, para posterior pintura. 

⦁ Permite a obtenção de uma superficie muito dura e pouco absorvente 
destinada a receber produtos de acabamento de alta qualidade.

⦁ Suportes: Madeiras

⦁ Cores disponíveis: Branco

PROPRIEDADES

⦁ Secagem rápida

⦁ Elevado grau de aderência e poder de enchimento.

⦁ Fácil lixagem.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Rendimento: Variável consoante o estado da superficie
• Secagem ao tato: 2 a 3 horas (a 23°C)
• Secagem repintura: 24 horas  
• Densidade: 2,0 ± 0,1  
• Teor de sólidos (%p/p): 88 ±1%
• Resistência ao fogo: Boa resistência ao fogo. Classificação M0 (CSTB relatório nº 96.42.394)

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

⦁ De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de poeiras e gorduras e, bem secas.

⦁ Deve-se aplicar previamente um primário adequado – Primário para madeira refª 1410 ou o Primário 
Multi-usos refª 1495. 

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

⦁ Homogeneizar perfeitamente o produto dentro da embalagem.
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APLICAÇÃO

⦁ Madeiras novas – Após aplicação do primário adequado, aplicar o Betume para Madeira, com o auxilio de 
uma betumadeira, em camadas finas até obtenção da regularização/nivelamento da superficie. Após 
secagem do betume, lixar com lixa nº 180-220 e aplicar se necessário, o Primário Aparelho Isolante refª 
1189 e o produto de acabamento (Esmaltes Aquosos ou Sintéticos).

⦁ Madeiras anteriormente pintadas – proceder a uma cuidadosa raspagem das zonas degradadas e 
proceder de seguida como para as madeiras novas.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

⦁ Betumadeira

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

⦁ Com o diluente Sintético refª 8003, seguido de água e sabão.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

⦁ Para prevenir a secagem em embalagens abertas, alisar o produto não consumido e cobri-lo com papel 
vegetal ou com um pouco de água, que deve ser removida antes da nova utilização.

⦁ Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80%  e a temperatura inferior a 5ºC ou superior 
a 35ºC.

⦁ Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de 
tintas e na ficha de dados de segurança do produto.

⦁ CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem original entre 5ºC e 35ºC, 
em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a 
Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.
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