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S8 – BETONEUCE V50  
Verniz Acrílico para Betão 

 
 
CONSIDERAÇÕES: 

 

Formulado com dispersões acrílicas insaponificáveis, com boa 
solidez e resistência à intempérie, este verniz permite envernizar e 
simultaneamente conferir cor ao betão podendo o acabamento final 
ser mais transparente ou mais opaco de acordo com o número de 
demãos. 
 

PROPRIEDADES: 
 

- Fácil aplicação e rápida secagem. 
- Boa resistência aos agentes atmosféricos. 
- Boa penetração no betão. 
 

CARACTERÍSTICAS: - Densidade.................................1,050 ± 0,10  
- Viscosidade..............................49-67 ku (25ºC) 
- Cor............................................Incolor e outras aplicáveis ao 

betão. 
- Aspecto......................................Liquido pastoso. 
- Acabamento..............................Brilhante. 
- Secagem superficial..................2 a 4 horas.  
- Secagem profundidade............± 24 horas. 
- Sobrepintura..............................4 a 6 horas. 
- Teor em CIT/MIT.....................< 15 ppm. 
 

UTILIZAÇÃO: Este verniz é adequado para a protecção e embelezamento de 
superfícies em betão quer no interior quer no exterior, 
nomeadamente paredes em betão, colunas em betão e outros. 
Como permite conferir-lhe cor, consegue (em certas situações) 
disfarçar manchas do betão. 
 

PREPARAÇÃO DA 
SUPERFICIE: 

A superfície do betão deve estar limpa, seca, resistente, isenta de 
sujidade ou musgos, e de material mal aderido. 
Se existir húmidade permanente ou eflorescências salinas não 
aplicar o verniz sem que estas situações estejam resolvidas.  
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APLICAÇÃO: 
 

Mexer bem o produto antes de o aplicar. Aplica-se com trincha ou 
rolo, em 3 demãos convenientemente diluídas e intervaladas de 4 a 
6 horas. 
À medida que aumenta o número de demãos o acabamento vai 
ficando mais opaco. 
Quanto mais diluído estiver o produto, mais transparente e 
menos brilhante será a película. 
 

 
DILUIÇÃO: 
 

 
Com água nas seguintes proporções, aproximadamente: 
 
1ª Demão.................... 10 % Para uma boa penetração no betão. 
Restantes.....................Sem diluição 
 

RENDIMENTO: 
 

Variável de acordo com a absorção do betão.  
Em média e por demão de 8 a 10 m²/litro. 
 

 

LIMPEZA DO 
MATERIAL: 
 

Com água, logo após a aplicação. 
 

 

PRECAUÇÕES: 
 

Este produto não é irritante nem apresenta risco de causar 
sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar 
riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das 
crianças. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança do 
produto é fundamental. 

RECOMENDAÇÕES: 
 

Não aplicar o produto com temperaturas inferiores a 5ºC, nem com 
tempo chuvoso. 
Evitar também a aplicação debaixo de sol forte. 
 

 

ARMAZANAGEM  
            E 
EMBALAGEM: 
 

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em 
condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar 
o produto por ordem cronológica de fornecimento. 
Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, 
podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique 
uma fácil homogeneização do produto. 
É fornecido em embalagens de 1lt, 5lt e 15 litros.  
 

 

 


