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BETOPOX® 93

Ponte de união epóxi de baixa viscosidade para betões e argamassas.

BETOPOX® 93 é uma ponte de união bicomponente de baixa viscosidade  à  base  de  resinas 
epóxi, sem solventes, especialmente desenhado para garantir a perfeita aderência entre betão ou 
argamassa frescos e betão endurecido. Cumpre os requisitos da norma EN 1504-4.

• Adequado para os trabalhos de reforço estrutural do betão (Princípio 4SS, método 4.4 da EN 1504-9).
Aumento da capacidade portante das estruturas de betão mediante aderência (união) de betão fresco
sobre betão endurecido.

• União de betões endurecidos com frescos em juntas de betonagem.
• Ponte de união entre betão e argamassa em reparações estruturais.
• Enchimento de fissuras e espaços vazios.
• Ponte aderente para argamassas tixotrópicas epóxi e pavimentos cimentícios.
• Ponte de união sobre madeira, pedra, fibrocimento, etc.
• Proteção contra a corrosão de armaduras.
• Primário para sistemas de reforço metálicos e de fibra de carbono PROPAM® CARBOCOMP.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

• Excelente aderência praticamente à totalidade dos materiais de construção: betão, argamassa, aço,
metal, madeira, etc.

• Altas propriedades mecânicas.
• Dado que não contém solventes, catalisa sem perda de volume.
• Altas resistências mecânicas e à abrasão.
• Resistente à água, soda, ácidos fracos, óleos minerais, etc.
• Fácil de misturar e de aplicar sobre qualquer substrato.
• Baixa viscosidade permitindo a aplicação com pistola “air-less”.

PROPRIEDADES

Preparação do substrato:
A superfície deve ser firme e estar seca, isenta de sujidade, óleos, gorduras, partículas mal aderidas, poeira, 
etc., devendo ser aspirada antes da aplicação de BETOPOX® 93.
O substrato deve apresentar rugosidade suficiente e será preparado por meios mecânicos, como jato de 
areia, lixagem, fresagem, etc. Os poros deverão estar abertos.
As armaduras devem estar limpas e isentas de óxido e eventuais restos de betão. A limpeza deve realizar-se 
mediante jato de areia até ao grau Sa 2½ ou por escova metálica do grau St3 (norma SIS 05.09.00).

Mistura:
Verter o componente B sobre o componente A e agitar durante 3-4 minutos com a ajuda de um misturador 
mecânico de baixas rotações até conseguir uma mistura de aspeto e cor homogéneos. Evitar uma agitação 
violenta que facilite a inclusão de ar na mistura.
A baixas temperaturas, o tempo de vida aumenta, mas diminui quando são altas. A temperatura do subs-
trato deverá ser superior a +5 °C.

MODO DE EMPREGO
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Aplicação:
Aplicar sobre a superfície com a ajuda de uma broxa, rolo ou pistola “air-less”, distribuindo uma camada fina 
e uniforme sobre toda a superfície. 
Aplicar o betão ou argamassa novos sempre sobre a resina fresca, verificando, em qualquer caso, se a resi-
na mantém a pegajosidade no momento da colocação. Caso contrário, será necessário realizar uma ligeira 
aplicação nova de BETOPOX® 93. Não aplicar o betão ou a argamassa enquanto o produto não adquirir 
pegajosidade superficial, em aproximadamente 1 hora.
Caso se empregue como proteção de armaduras, aplicar uma primeira demão sobre a armadura e, depois 
de seca, aplicar uma segunda demão sobre toda a superfície antes da colocação da argamassa, para evitar 
que a resina seja arrastada pela argamassa.

Limpeza de Ferramentas:
Para lavar os utensílios e eliminar as manchas produzidas, utilizar solvente universal antes do endurecimen-
to. Após o endurecimento, só pode eliminar-se mecanicamente.

O consumo de BETOPOX® 93, é de, aproximadamente de 200-300 g/m2, podendo variar em função da 
utilização, da porosidade e da absorção do substrato.

CONSUMO

Conjuntos de 2 e 5 Kg.

APRESENTAÇÃO

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

ARMAZENAMENTO

• A temperatura mínima do substrato deve ser de +5 °C e a máxima de +35 °C.
• No momento da mistura, os componentes deverão estar a uma temperatura entre +15 °C e +30 °C.
• Não adicionar água, solventes ou outras substâncias que possam afetar as propriedades do material.
• Não é recomendável a preparação de misturas parciais.
• O betão ou a argamassa fresca devem colocar-se enquanto a resina mantiver pegajosidade. Nunca

aplicar sobre a resina endurecida, dado que, assim, não teria qualquer tipo de aderência.
• O tempo de vida da mistura diminui com a temperatura e com a quantidade de produto misturado.
• Não aplicar sobre substratos com humidade superior a 3%.
• Se os dois componentes estiverem cristalizados devido a baixas temperaturas durante o armazenamen- 
   to, devem-se aquecer separadamente em banho-maria até uma temperatura de +40 ºC a +50 ºC,
   recuperando desta forma a sua fluidez sem perda de propriedades. Deixar arrefecer até aos 15-20 ºC 
   antes de misturar. Nunca aquecer com chama direta.

INDICAÇÕES A TER EM CONTA

BETOPOX® 93



3

DADOS TÉCNICOS

Base do produto 

Densidade

Tempo de vida da mistura (20ºC)

Aderência sobre betão 

Aderência sobre aço 

Endurecimento total

Resistência à compressão após 7 dias 

Temperatura de aplicação

Resina epóxi sem solventes 

1,05 g/cm3

50 min.

> 4 N/mm2

≥ 15 N/mm2

7 dias

≥ 45,0 N/mm2

+ 5ºC a + 35ºC

MARCAÇÃO CE

BETOPOX® 93 

Aderência (Resistência ao arrancamento)

Resistência ao corte

Satisfaz

≥ 6 N/mm2

EN 1504 - 4

Adesivo epoxy para a união estrutural para argamassas ou betões, 
para utilizar em edificios e obras de engenharia civil.

Resistência à compressão ≥ 30 N/mm2

Retracção/expansão ≤ 0,1%

Trabalhabilidade 50 min a 20ºC

Módulo de elasticidade ≥ 2000 N/mm2

Coeficiente de expansão térmica ≤ 100 x 10-6 por ºC

Temperatura de transição vítrea ≥ 40ºC

Sensibilidade à água Satisfaz

Durabilidade Satisfaz

Libertação de substâncias perigosas Conforme 5.4 
Ver FDS

Reacção ao fogo NPD
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BETOPOX® 93

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. Setembro de 2020.


