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BETOPRIM

Primário cimentício para proteção de armaduras e ponte de união em 
betões e argamassas.

BETOPRIM é um revestimento à base de cimento, areia de quartzo, resinas acrílicas e inibidores 
de corrosão. Constitui um meio altamente alcalino e ativo em termos eletroquímicos que atua 
contra a corrosão, passivando o aço e apresentando uma superfície rugosa. Pode ser utilizado 
como ponte de união antes da aplicação de argamassas de reparação. Cumpre os requisitos da 
norma EN 1504-7.

BETOPRIM utiliza-se como passivante do aço das armaduras, para o proteger da corrosão em:
• Trabalhos de reabilitação do betão afetado pela corrosão das armaduras devido a carbonatação, ciclos

de gelo-degelo, contaminação ambiental, etc.
• Novas obras sujeitas a ambientes agressivos.
• Instalações industriais químicas, torres de refrigeração, etc.
• Obras marítimas, ancoradouros, emissários, etc.
• ETAR.
• Como medida preventiva em obras de betão armado com pouco revestimento e com risco de corrosão

das armaduras ou contaminação por cloretos.
BETOPRIM pode utilizar-se como ponte de união para melhorar a aderência do betão velho ao betão 
novo ou com argamassas de reparação.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

• Os seus inibidores previnem a corrosão e prolongam a vida das armaduras.
• Pode aplicar-se sobre superfícies húmidas.
• Perfeita compatibilidade com o aço da armadura e as argamassas de reparação.
• Forma uma camada passivadora sobre a armadura impermeável aos gases (CO2, SO2, etc.) e à água.
• Excelente aderência ao aço e ao betão.
• Fácil preparação e aplicação. Amassa-se apenas com água.

PROPRIEDADES

Preparação do substrato:
Os substratos de betão devem ser resistentes, rugosos e estar limpos, isentos de partículas soltas, óleos, 
gorduras, pó em redor das armaduras. As armaduras devem estar limpas e isentas de óxido e eventuais 
restos de betão e têm que estar libertas em toda a sua secção. A limpeza deve realizar-se mediante jato de 
areia até ao grau Sa 2 ½ ou por escova metálica do grau St3 (norma SIS 05.09.00).

Amassadura:
Misturar o conteúdo da embalagem com, aproximadamente, 1 litro de água limpa até conseguir uma massa 
homogénea e sem grumos. Obter-se-á um material com a viscosidade adequada para ser aplicado com 
broxa.

Aplicação:
Aplicar uma primeira camada de BETOPRIM com broxa de cerdas duras e uma espessura aproximada de 
1 mm, garantindo a cobertura da totalidade da armadura. Deixar passar 30 minutos (20 ºC) e voltar a aplicar 
uma segunda demão.

MODO DE EMPREGO
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Quando se utilize como ponte de união, sobre o substrato previamente saturado de água, aplicar uma 
camada de BETOPRIM com broxa de cerdas duras, pressionando sobre a superfície com uma espessura 
aproximada de 1 mm. A  aplicação  de  argamassas  de  reparação  deve  realizar-se  sobre BETOPRIM em  
estado  fresco, verificando, em qualquer caso, se a argamassa mancha as polpas dos dedos no momento 
da colocação.

Limpeza de Ferramentas:
Em estado fresco, os utensílios e ferramentas limpam-se apenas com água. Após o endurecimento, só 
pode eliminar-se mecanicamente.

Com 1 kg de BETOPRIM é possível tratar de 0,8 a 1 m2.
Dependendo da rugosidade do substrato, cada aplicação origina uma espessura de camada seca de 0,5 
a 1 mm. Para a proteção de armaduras, recomenda-se sempre a aplicação de duas camadas. Contudo, o 
consumo final dependerá, em larga medida, do estado e da porosidade do substrato.

CONSUMO

Embalagens de 5 kg.

APRESENTAÇÃO

12 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 adicionar cimento, areia, corantes nem qualquer outra substância que possa afetar as proprieda- 
   des do material.
• Não adicionar água à argamassa depois de ter perdido a consistência, nem voltar a amassar.
• Ter em conta a temperatura ambiente, dado que influencia o tempo de trabalhabilidade.

INDICAÇÕES A TER EM CONTA

DADOS TÉCNICOS

Tipo Primário à base de cimento e resinas acrílicas 
com inibidores de corrosão.

1,8 ± 0,1 g/cm3

20 ± 1 %

60 minutos

≥ 1,5 N/mm2

> 3 N/mm2

+5ºC a +35ºC

Densidade

Água de amassadura

Tempo de trabalhabilidade (20ºC)

Aderência ao betão

Aderência ao aço 

Temperatura de aplicação

BETOPRIM
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MARCAÇÃO CE

Reação ao fogo

Proteção contra a corrosão

Classe A1 

Passa

EN 1504 - 7

Revestimento ativo para a proteção de armaduras contra a corrosão

Resistência ao arrancamento do aço revestido 
de betão (aderência de cisalhamento)

Passa

Emissão de substâncias perigosas Conforme a 5.3. 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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