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vendas estão sujeitas ás nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos 
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• Boa facilidade de aplicação 
 
 
Descrição 
Betume para regularização de defeitos nas madeiras, quando se 
utilizam esquemas de pintura sintéticos. 
 
 
Usos típicos  
Recomendado para madeiras em interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Características  
 
Cor.............................................
. 

Branco 
 

Substracto..................................
. 

Madeiras  
 

Processo de aplicação................ Espátula própria (betumadeira)
 

Tempo secagem  (a 20 °C e 60 
% de humidade relativa)……... 

 
Superficial – ca.2 horas 
Lixagem - ca.24 horas 
Sobrepintura – ca. 24 horas 
 

Estabilidade em armazém.......... 18 meses quando armazenado 
nas embalagens de origem, em 
interior, entre 5 e 40 ºC 
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Dados de aplicação 
 
Preparação de Superfície  
 
Os suportes devem apresentar-se secos e isentos de gorduras, poeiras e 
outros contaminantes.  
 
Madeiras novas - Lixar a madeira no sentido das fibras com lixa de 
grão médio. Aplicar primário sintético apropriado (Refª 40-920). 
Depois de seco, lixar no sentido das fibras com lixa de grão fino. 
 
Madeiras anteriormente pintadas - Raspagem cuidadosa das zonas em 
que o esquema de pintura se encontra degradado. Proceder de seguida 
como para madeiras novas. 
 
 
Condições ambientais 
• Temperatura ambiente 

- Superior a 5ªC 
• Humidade relativa: 

- Inferior a 80% 
• Humidade do suporte 

- Entre 8 a 12% 
 
 
Características de aplicação 
• Preparação do produto 

- Agitar até homogeneização completa 
• Diluição: 

- Produto pronto a aplicar 
• Aplicação: 

- Aplicar, com auxílio de uma espátula própria, camadas finas do 
betume, até se obter a regularização da superfície. Após secagem 
do betume, lixar com lixa de grão fino e aplicar uma subcapa 
sintética (Refª 40-400) e esmalte de acabamento (alquídico 
convencional). 

 
 
Observação:  
Sendo um produto oleoso, o Betume para Madeira é muito sensível às 
condições atmosféricas na altura da aplicação, pelo que temperaturas 
baixas e humidade relativa elevada podem alterar, de forma 
significativa, os tempos de secagem indicados. 

 
 

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE 
 
Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, 
óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do 
alcance das crianças. 
Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os 
resíduos no esgoto. 
Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. 
Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer 
acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte 
nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. 
Mantenha a embalagem em local seguro e em posição 
correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições 
extremas de temperatura. 
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a 
Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho. 
Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e 
da FICHA DE SEGURANÇA do produto são 
fundamentais. 
 

 
 


