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 Para Interior e Exterior

 BETUMES COLORIDOS PARA MADEIRAS
 020-200.

DESCRIÇÃO  Betume em pasta pronto a usar, para interiores e exteriores. 
UTILIZAÇÃO  Interior e exterior. Para pequenas reparações em mobiliário, portas e janelas, onde for 

necessário um betume de cor compatível com a madeira.
PROPRIEDADES  Flexível, resistente à água, adere fortemente à madeira. Fácil de lixar, não racha nem 

esfarela. Pode ser pintado com Vernizes ou Cuprinol Transcolor Aquosos ou de Solventes.
COR(ES)  Pinho, Teca, Nogueira, Mogno, Carvalho e Tola.
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 Massa volúmica: 1.45 g/cm
3

pH (10% em água): 7
Teor em sólidos: 86%
Espessura da camada: 5 - 10 mm
Tamanho máximo da partícula: 300 microns.

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 As superfícies a tratar devem estar estruturalmente sãs, limpas, secas e livres de 
materiais desagregáveis.
Homogeneizar muito bem o produto dentro da bisnaga.

APLICAÇÃO  Ferramentas: Betumadeira.
Pode ser aplicado directamente da bisnaga, usando ferramentas limpas. Pressionar bem o 
produto na área a reparar e depois alisar com betumadeira. Depois de completamente 
seco, lixar com lixa fina de modo a obter uma superfície lisa, pronta para o acabamento 
com Verniz ou Cuprinol Transcolor.  No caso do envernizamento, aplicar uma demão de 
verniz antes de betumar, para evitar a eventual ocorrência de manchas (auréola à volta do 
betume).
Tempo de secagem: A secagem ocorre por evaporação. Seca em aproximadamente 2 
horas.
Lavagem da ferramenta: Lavar as ferramentas em água morna imediatamente após  a 
utilização.

RENDIMENTO  -
FORMATO(S)  Bisnaga de plástico com 125 ml.
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 18 meses. 
Fechar a embalagem imediatamente após utilização.

OUTRAS INFORMAÇÕES  Não aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC.
Não deve ser usado em áreas que fiquem debaixo de água ou em áreas permanentemente 
molhadas, por exemplo, na reparação de barcos.

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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