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 Para Interior

 BETUME DE POLIESTER ESPATULÁVEL
 094-0101

DESCRIÇÃO  Betume espatulável, baseado em Resinas de Poliéster Insaturado. 
UTILIZAÇÃO  Na preparação de superfícies de madeira maciça, MDF ou de folheados de madeira, após 

a aplicação do Primário PU Branco (094-0021 ou 094-0022).
PROPRIEDADES  Fácil de aplicar. Lixagem muito fácil. Não deixa resíduos de resina sobre a lixa. Isento de 

bolhas de ar. Óptimo para altas e baixas espessuras. Rapidez de secagem mesmo para 
espessuras elevadas. Compatível com a secagem por radiações infravermelhas.

COR(ES)  Branco.
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 Brilho: Não aplicável
Densidade : 1,80 g/cm3
Ponto de inflamação : 32ºC
Teor de Sólidos (em peso) : 85%

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 Casos normais:  Aplicar sobre superfícies de madeira ou de MDF, previamente 
protegidas com o Primário PU Branco (094-0021 ou 094-0022), devidamente  lixadas.

APLICAÇÃO  Ferramentas:  Espátula (de metal ou plástico). Aplicar o betume em 1 ou 2 passagens. 
Intervalo entre passagens 15 minutos. 
Catalisação: Proporção de mistura 1–3% com Endurecedor 662-0175 - proporções 
variáveis consoante a temperatura: abaixo de 15ºC: 3%; entre 15 e 25ºC: 2%; acima de 
25ºC: 1%.
Tempo de vida útil após catalisação: Cerca de  6 a 12 minutos a 20ºC.
Tempo de secagem:  
Ao tacto: 20 a 25 minutos a temperaturas da ordem dos 20ºC.
Para lixagem (a seco com lixa grão 120-180/240-320): 20 a 25 minutos, em zonas bem 
ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20ºC.
Lavagem das Ferramentas:  Com Diluente, 608-0001.

RENDIMENTO  
FORMATO(S)  2 kgs (Betume de Poliéster Espatulável); 50 gramas (Endurecedor 662-0175).
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 Materiais de poliéster têm um período de vida limitado em armazém. Armazenar em lugar 
fresco, e utilizar dentro de 12 meses para bons resultados.

OUTRAS INFORMAÇÕES  Exclusivamente para uso profissional.
Não aplicar a temperaturas abaixo de +5°C.
Misturar bem o Endurecedor 662-0175 com o betume, na proporção de 1-3%. Não 
adicionar mais do que o indicado porque pode causar manchas no esmalte de 
acabamento.
O Endurecedor (em pasta) contém peróxido orgânico e é corrosivo. Se o Endurecedor   
ficar em contacto com a pele, limpe-a imediatamente e lave com sabão e água. Após 
contacto com os olhos irrigar abundantemente com uma solução aquosa a 2% de 
carbonato de sódio ou água e procurar cuidados médicos.

ESQUEMA(S) DE PINTURA
 
NOTA  As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são 

dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
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