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BETOPOX® 92

Revestimento de resina epóxi pigmentada para pavimentos.

BETOPOX® 92 é uma resina epóxi pigmentada de dois componentes, desenhada para ser utili-
zada como revestimento de proteção e acabamento sem formação de poeiras sobre pavimentos 
industriais em betão ou argamassa. Cumpre os requisitos da norma EN 13813.

• Pavimentos em caves, garagens e parques de estacionamento.
• Revestimento sem formação de poeiras para pisos de betão e argamassa.
• Proteção de pavimentos em unidades industriais, oficinas, naves, armazéns, subestações elétricas, etc.

sujeitos a cargas médias.
• Revestimento de proteção para estruturas de betão sujeitas a agentes agressivos.
• Camada de selagem de sistemas antiderrapantes em pavimentos industriais e decorativos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

• Muito boa aderência a substratos de betão, aço, argamassa, fibrocimento, etc.
• Boa resistência mecânica, à abrasão e ao impacto.
• Boa resistência química, a bases e ácidos diluídos, carburantes, óleos e águas residuais.
• Decorativo.
• Acabamento brilhante.
• Isento de solventes, inodoro.
• Possível acabamento antiderrapante.
• Fácil de aplicar, manter e limpar.

PROPRIEDADES

Preparação do substrato:
O substrato deve ser firme e estar seco, limpo, isento de partes soltas e quebradiças, assim como de outras 
substâncias como gorduras, óleos ou outros contaminantes. Para esse efeito, devem-se eliminar todos os 
restos de tais substâncias e remover o pó por aspiração.
Os substratos de betão devem ser preparados com meios mecânicos (granalhagem, desbaste ou fresa-
gem), de modo a eliminar a leitada superficial e a obter uma superfície de poro aberto e texturada.
A temperatura do substrato estará entre +10 ºC e +30 ºC e a humidade máxima do substrato será de 4%.

Primário:
Aplicar uma camada de primário BETOPOX® PRIMER com um consumo aproximado de 250 g/m2 me-
diante broxa ou rolo de pelo curto, tentando favorecer a penetração do produto no substrato.
Deixar passar 12-24 h, até que o primário esteja completamente seco ao tato, antes da aplicação de 
BETOPOX® 92. Não deixar passar mais de 48 horas.

Mistura:
Misturar, em primeiro lugar, o componente A. Depois de homogeneizado, verter o componente B sobre o 
componente A e agitar com a ajuda de um misturador mecânico de baixas rotações até conseguir a total 
homogeneização do produto. Procurar não incorporar ar na mistura.
Para assegurar uma mistura correta, verter o produto para outro recipiente vazio e limpo e voltar a misturar 
ligeiramente até homogeneizar, empregando sempre este recipiente para executar a aplicação. Deixar re-
pousar ligeiramente, para favorecer a eliminação de ar eventualmente ocluído.

MODO DE EMPREGO
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Aplicação:
BETOPOX® 92 aplica-se mediante pistola, broxa, talocha de borracha ou rolo de pelo curto.
Acabamento liso: 
Aplicar uma primeira camada de BETOPOX® 92 sobre o primário seco ao tato, com um consumo apro-
ximado de 200 - 300 g/m2. Quando a pintura estiver seca ao tato, passadas 18 a 48 horas dependendo 
das condições ambientais, aplicar a segunda camada, com um consumo aproximado de 200-300 g/m2. 
Não deixar passar mais de 48 horas entre cada camada. Se assim for, ou se a superfície tiver estado em 
contacto com água ou outras substâncias, deverá lixar-se suavemente.
Acabamento antiderrapante: 
Aplicar uma primeira camada de BETOPOX® 92 sobre o primário seco ao tato, com um consumo de 
200 - 300 g/m2. Sobre a resina fresca, polvilhar agregado de sílica limpo e seco com uma granulometria 
compreendida entre 0,4 e 0,9 mm até à saturação (aproximadamente 1-1,5 kg/m2). Quando esta camada 
estiver seca, ou seja, passadas 18 a 48 horas dependendo das condições ambientais, varrer, lixar e aspirar 
o agregado solto não aderido e aplicar uma última camada de BETOPOX® 92 como camada de finalização
e selagem com um consumo de 0,3 - 0,5 kg/m2.

Limpeza de Ferramentas:
Os utensílios e ferramentas limpam-se com solvente universal imediatamente após serem empregues. Após 
o endurecimento, só pode eliminar-se mecanicamente.

O consumo aproximado de BETOPOX® 92, é  de 400-600 g/m2, em função do número de camadas e do 
tipo de aplicação.
Contudo, o consumo final dependerá do estado do substrato, da sua porosidade e nivelamento, assim 
como das condicionantes da obra.

CONSUMO

Conjuntos pré-doseados de 18,5 kg. 
Cores: Cinzento, vermelho e verde.

APRESENTAÇÃO

12 meses, na embalagem original fechada, em lugar fresco, coberto e protegido da humidade, do sol e  
do gelo.

ARMAZENAMENTO

• A temperatura ambiente deverá estar entre +5 ºC e +30 ºC.
• A temperatura do substrato estará compreendida entre +10 ºC e +30 ºC.
• A humidade do substrato deve ser inferior a 4%.
• A humidade relativa do ar não será superior a 80%.
• A temperatura do substrato e do ambiente devem estar, pelo menos, 3 ºC acima do ponto de orvalho

durante a aplicação.
• O betão do substrato deve apresentar uma resistência à tração não inferior a 1,5 N/mm2 e uma resistência

à compressão não inferior a 20 N/mm2.
• Não aplicar sobre substratos com humidade ascendente.
• Não adicionar solventes à mistura nem nenhuma outra substância que possa afetar as propriedades do material.
• Como é um produto epóxi, pode amarelecer ligeiramente por ação da luz.
• Não são recomendáveis as misturas parciais.
• Um tratamento incorreto das fissuras pode reduzir a vida útil do pavimento e pode provocar a reprodução

das mesmas no pavimento terminado.
• Para obter uma cor homogénea, assegurar-se de utilizar o mesmo número de lote de fabricação em cada

área de aplicação.
• A análise e preparação corretas do substrato na execução de pavimentos condiciona a qualidade final e,

em grande medida, a durabilidade do mesmo.

INDICAÇÕES A TER EM CONTA

BETOPOX® 92 
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DADOS TÉCNICOS

Tipo Resina epóxi sem solventes 

Teor de sólidos 100%

Densidade da mistura 1,56 g/cm3

Aderência sobre betão > 2 N/mm2

Tempo de vida da mistura (22 ºC) 30 min

Dureza shore D (7 dias) 50

Temperatura de aplicação 5ºC - 30ºC

Resistência à abrasão Taber 7 d, CS17,1 Kg 120 mg

Seco ao tato (22 ºC) 5,5 horas

Endurecimento total 7 dias

Reação ao fogo

Emissão de substâncias corrosivas

Classe B s1

SR (Resina sintética)

EN 13813

Argamassa para betonilhas e acabamentos de solos à base de resina sintética 
SR-AR1-B1,5-IR4

MARCAÇÃO CE

Resistência ao desgaste 

Resistência à tração 

Resistência ao impacto

Emissão de substâncias perigosas

AR1 (≤ 100 µm)

B1,5 (≥ 1,5 N/mm2) 

IR4 (≥ 4 Nm )

Ver FDS

Toda a informação relativa às condições de utilização, emprego, armazenagem, transporte e eliminação de 
resíduos de produtos químicos está disponível na Ficha de Dados de Segurança do produto.
A eliminação do produto e da respetiva embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação vigente e é 
da responsabilidade do consumidor final do produto.

SEGURANÇA E HIGIENE

www.propamsa.es

PROPAMSA S.A.U.
C/Ciments Molins s/n, Pol.Ind. Les Fallulles
08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona
Tel. (+34) 93 680 60 40 - Fax (+34) 93 680 60 49

AVISO LEGAL
Os dados constantes deste documento baseiam-se na nossa experiência e conhecimento técnicos, obtidos através de ensaios laboratoriais e de bibliografia. Outras 
aplicações do produto que não sejam as indicadas nesta ficha saem do âmbito da nossa responsabilidade. Os dados de dosagem e consumo são meramente 
orientativos e baseiam-se na nossa experiência, sendo suscetíveis de alterações devido às condições atmosféricas e da obra. Para obter as dosagens e consumos 
corretos, deverá realizar-se um teste ou ensaio “in situ” à responsabilidade do cliente. Para qualquer questão ou esclarecimento adicional, agradecemos que 
consulte o nosso departamento técnico. Dezembro de 2016.
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