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BETOPAINT

Pintura anticarbonatação para betões e argamassas.

BETOPAINT é um revestimento para a proteção de betões e argamassas contra a carbona-
tação, desenvolvido à base de copolímeros acrílicos em dispersão aquosa, de um só componen-
te, impermeável com acabamento decorativo e resistente aos agentes atmosféricos.
Cumpre os requisitos da norma EN 1504-2.

• Proteção de superfícies de betão armado e de argamassa contra a carbonatação.
• Proteção preventiva em obras de betão novas situadas em ambientes agressivos.
• Revestimento protetor e decorativo de obras reabilitadas com argamassas de reparação, como pilares,

vigas, vigotas, cantos de laje e ladrilhos.
• Revestimento para a proteção e a melhoria do acabamento estético de todos os tipos de pré-fabricados

de betão.
• Acabamento decorativo de alta qualidade para fachadas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

• Alta proteção anticarbonatação.
• Permeável ao vapor de água, permite que o substrato respire.
• Muito boa aderência sobre os substratos de construção tradicionais.
• Muito alta resistência à intempérie e ao envelhecimento.
• Impermeável à água da chuva e aos sais de descongelação.
• Melhora o aspeto estético da superfície protegida.
• Acabamento mate.
• Fácil aplicação e com toxicidade nula, isento de solventes.

PROPRIEDADES

Preparação do substrato:
Os substratos devem ser firmes e resistentes, secos, estar limpos, isentos de partículas soltas, óleos, 
gorduras, pó, restos de tintas antigas, descofrantes e leitadas superficiais. Em caso de necessidade, reco-
menda-se a utilização de jato de água a alta pressão ou jato de areia.
O substrato pode estar húmido mas não molhado. A temperatura mínima do substrato deve ser de 5 °C e 
a máxima de 35 °C.

Mistura:
BETOPAINT é fornecido pronto para aplicação; no entanto, deve ser homogeneizado antes da utilização. 
Empregar, de preferência, uma agitador elétrico de baixas rotações e bater até à completa homogeneização 
do produto.

Aplicação:
BETOPAINT pode ser aplicado com broxa, rolo ou pistola "air-less". Dependendo da porosidade do subs-
trato, a primeira demão pode ser aplicada como camada de primário diluída em 10-12% de água.
A segunda demão será aplicada com uma diluição máxima de 5%, passadas, no mínimo, 4-6 horas da 
primeira camada de primário.
BETOPAINT seca ao tato, aproximadamente, aos 45-60 minutos após a aplicação. 
Em caso de aplicação com "air-less", pode diluir-se até 15-20%.

MODO DE EMPREGO
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Limpeza de Ferramentas:
Enquanto está fresco, os utensílios e ferramentas limpam-se apenas com água. Depois de endurecido, só 
pode eliminar-se mecanicamente.

O consumo recomendado é de 100-150 g/m2 na primeira camada e de 150-200 g/m2 na segunda, em 
função da porosidade do substrato. Contudo, o consumo final dependerá, em larga medida, do acabamen-
to final exigido, das condicionantes da obra e do uso.

CONSUMO

Embalagem de 25 kg.
Cor: Cinzento e branco. Outras cores por consulta e a pedido.

APRESENTAÇÃO

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

ARMAZENAMENTO

• Aplicar a temperaturas compreendidas entre +5 °C e +35 °C.
• Não empregar sob imersão permanente.
• Não aplicar sobre superfícies molhadas.
• Não aplicar com humidade relativa do ar superior a 80% ou abaixo do ponto de orvalho.
• Não aplicar quando se preveja chuva.
• Não é fotorreticulável. Cura e endurece na ausência de sol.
• Sobre substratos lisos ou muito pouco porosos, é recomendável efetuar um tratamento abrasivo,  por

exemplo, com jato de areia-água, para abrir o poro.
• Os revestimentos antigos devem ser totalmente eliminados e o substrato deve ser suficientemente

resistente. Realizar ensaios de aderência, devendo obter-se aderências médias > 0,8 N/mm2

INDICAÇÕES A TER EM CONTA

DADOS TÉCNICOS

Base do produto Resina acrílica em dispersão com cargas 
inorgânicas

Densidade 

Viscosidade 

Matéria não volátil 

Sólidos em volume

Temperatura de aplicação

Tempo de secagem ao tato (20ºC)

Tempo mínimo para repintura 

Aderência por tração direta (EN 1542)

1,70 ± 0,05 g/cm3

105 K.U. a 25ºC

72 ± 5%

42 ± 5%

Entre +5ºC e +35ºC

45 - 60 minutos

4-6 horas, máximo sem limite 

2,9 N/mm2

3,5E-05 g/m2 x día x Pa

Resistência ao impacto (EN ISO 6272-1) > 20 Nm (clase III)

Permeância água-vapor (permeabilidade)
(EN ISO 7783-2)

Teor em Compostos Orgânicos Voláteis < 25 g/l (Cat A/c)

BETOPAINT
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MARCAÇÃO CE

Reação ao fogo 

Permeabilidade a CO2

Permeabilidade ao vapor de água 

Absorção capilar

Aderência

Emissão de substâncias perigosas

Classe B s1 d0

Sd > 50 m

Classe I: Sd < 5 m

≤ 0,1 Kg/m2.h0,5

≥ 0,8 N/mm2

Ver FDS

EN 1504 - 2

Produto para proteção superficial 
Revestimento (C)

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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