
INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

Refª 2215 ITC nº 1062

SET-2022 (PP0620)
BETUME PARA MADEIRA

⦁ Betume com micro fibras naturais para madeira.

⦁ É um produto especialmente concebido para alisar, recobrir, 
regularizar/nivelar ou selar superficies de madeira, em interior e 
exterior, para posterior pintura.  

⦁ Recomendado para madeira natural, pavimento, parquet, caixilhos de 
madeira, móveis.

⦁ Suportes: Madeiras

⦁ Cor disponível: Branco

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 140 g/l. Este produto contém no máx. 4 g/l COV.

PROPRIEDADES

⦁ Secagem rápida

⦁ Elevado grau de dureza, aderência e poder de enchimento

⦁ Fácil lixagem

⦁ Fácil de aplicar

⦁ Bom alisamento

⦁ Baixa retração durante a secagem

⦁ Classificação de reação ao fogo: A2-s1-d0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Rendimento: 1,45 a 1,65 Kg/m²/mm
• Secagem repintura: 3 a 4 horas (1 mm espessura)   
• pH: 8,0 - 9,0
• Espessura máxima por camada: 10 mm
• Aderência: >9 Kg/cm² sobre betão
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PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

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

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

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

⦁ Homogeneizar o produto dentro da embalagem.

APLICAÇÃO

⦁ Madeiras novas – Aplicar o Betume para Madeira, com o auxílio de uma betumadeira, em camadas até 
obtenção da regularização/nivelamento da superficie. Após secagem do betume, lixar com lixa nº 180-220.

⦁ Em caso de acabamento com esmalte, aplicar Primário para Madeira refª 1410.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

⦁ Betumadeira ou espátula.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

⦁ Com água.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

⦁ Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou 
superior a 30°C.

⦁ 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 5°C e 35°C, 
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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