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BETOPOL M

Revestimento de poliuretano bicomponente transparente mate, de 
grande resistência e estabilidade à intempérie.

BETOPOL M é um revestimento à base de poliuretano alifático bicomponente em base solvente, 
de grande resistência à abrasão, especialmente desenhado para a realização de camadas de 
acabamento para solos industriais ou comerciais em exteriores e interiores onde se requeiram 
elevadas solicitações mecânicas e um acabamento superficial mate. Cumpre os requisitos da 
norma EN 13813.

• Revestimento de pavimentos de betão em interiores e exteriores.
• Como camada de acabamento mate sobre sistemas epóxi para pavimentos em escritórios, centros

comerciais, armazéns, naves industriais, etc.
• Como camada de selagem e proteção contra riscos de resinas epóxi e poliuretano em interiores e exteriores.
• Revestimento de proteção para estruturas de betão sujeitas a agentes agressivos.
• Camada de selagem para paramentos de betão como proteção anti carbonatação do betão e anti

graffiti.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

• Apropriada para interiores e exteriores. Resistente à radiação UV. Não amarelece.
• Proporciona uma película dura e resistente aos rodados.
• Muito boa aderência ao betão.
• Totalmente compatível com sistemas de epóxi-cimento, epóxi ou poliuretano.
• Resistente à água, água do mar, ácidos diluídos, álcalis, óleos minerais e hidrocarbonetos.
• Aplicável em substratos horizontais e verticais.
• Fácil aplicação, acabamento mate e uniforme.

PROPRIEDADES

Preparação do substrato:
O substrato deve estar 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.

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 num recipiente vazio e limpo e voltar a misturar ligeiramente até homogeneizar, empregan-
do sempre este recipiente para executar a aplicação.
Deixar repousar ligeiramente, para favorecer a eliminação de ar eventualmente ocluído.

MODO DE EMPREGO



2

Aplicação:
BETOPOL M aplica-se, em geral, como camada de acabamento mate de proteção contra riscos sobre 
pavimentos epóxi ou poliuretano. Nestes casos, aplicar uma camada ligeira de BETOPOL M com rolo sem 
diluir ou com pistola airless diluído a 5% em diluente de poliuretano, com um consumo de 100 - 150 gr/m2.
Em aplicações sobre betão, aplicar uma primeira camada como primário. A segunda camada será aplicada 
quando a primeira estiver seca, entre 15 e 24 horas. Não pisar antes de 24 horas; a passagem de empilha-
doras só será possível passados 3 dias.

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 sobre substratos sintéticos é de 100-150 g/m2 por camada. Sobre substratos de 
betão ou argamassa, o consumo é de, aproximadamente, 200-250 g/m2 por camada. Contudo, o consumo 
final dependerá, em larga medida, do acabamento final exigido, das condicionantes da obra e do estado 
do substrato.

CONSUMO

Conjuntos pré-doseados de 10,5 kg. 
Cor: Transparente mate.

APRESENTAÇÃO

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

ARMAZENAMENTO

• Não aplicar sobre substratos húmidos com humidade ascendente.
• Assegurar-se de que o solvente se evaporou antes de aplicar as camadas seguintes.
• Não utilizar, em caso nenhum, utensílios e ferramentas húmidos.
• Quando se adicionem solventes, é importante controlar e adicionar a mesma quantidade em cada embala- 
   gem e usar sempre solventes de poliuretano. Erros com o solvente podem provocar diferenças de seca- 
   gem ou brilho.
• As embalagens do componente B (endurecedor), uma vez abertas, devem utilizar-se de seguida.
• A temperatura ambiente deverá estar entre +10 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%.
• Nas aplicações em interiores, deve procurar-se uma boa ventilação.
• 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 são recomendáveis as misturas parciais.
• 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

BETOPOL M 



3

DADOS TÉCNICOS

Tipo Resina de poliuretano alifático de
dois componentes com solventes

Acabamento Transparente mate

Teor de sólidos 50%

Aderência ao betão > 2 N/mm2

Densidade da mistura 1,0 g/cm3

Tempo de vida da mistura (22 ºC) 40 min 

Temperatura de aplicação Entre 10ºC y 30ºC

Dureza persoz (> 7 dias) 148 segundos

Seco ao tato (22 ºC) 2 h

Tempo entre camadas 15 - 24 horas

Resistência à abrasão Taber  
(CS17 / 1 kg / tráfego pesado / 3 dias)

40 mg

Trânsito pedonal 24 horas

Trânsito de empilhadoras Min. 3 dias

Endurecimento total 7 dias

EN 13813

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

MARCAÇÃO CE

Reação ao fogo

Emissão de substâncias corrosivas 

Resistência ao desgaste 

Resistência à tração

Resistência ao impacto

Emissão de substâncias perigosas

Classe BFLs1

SR (Resina sintética)

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

BETOPOL M
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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. Setembro de 2018.
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