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BETOPLUG

Argamassa de presa instantânea para a obturação de vias de água.

BETOPLUG é uma argamassa monocomponente de presa instantânea, isenta de cloretos, des-
enhada para o estancamento de vias de água sob pressão e infiltrações procedentes de juntas, 
fendas ou fissuras existentes no betão e outros substratos.

• Estancamento de vias de água sob pressão em betão e outros substratos.
• Estancamento de fissuras com presença de água.
• Execução de meias canas em encontros com presença de água.
• Ancoragem para uma colocação em serviço imediata.
• Utilizável em trabalhos prévios para a impermeabilização de caves, garagens, poços de ascensores,

galerias, depósitos, etc.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

• Presa instantânea e endurecimento muito rápido.
• Alta aderência sem ponte de união.
• Contém a passagem da água nesse instante.
• Não apresenta retração, fissuração ou debilidade estrutural, apesar do seu alto valor de hidratação.
• A rapidez do início e fim da presa pode ser controlada com a temperatura da água de amassadura.
• Fácil mistura e colocação em obra.
• Isenta de cloretos.
• Respeitadora do ambiente: à base de cimento, não corrosiva nem tóxica.

PROPRIEDADES

Preparação do substrato:
Os substratos devem estar limpos, isentos de partículas soltas, óleos, gorduras, pó, restos de descofrantes 
ou pinturas.
A temperatura mínima do substrato deve ser de +5 °C e a máxima de +35 °C.
As fendas ou fissuras devem ser abertas numa profundidade e largura mínimas de 4 cm, o mais regularmen-
te possível, de preferência, em forma de encaixe macho-fêmea, evitando a abertura em "V", que prejudica 
o efeito do estancamento. Limpar intensamente a zona e a superfície dos possíveis restos com água sob
pressão até à saturação, evitando a formação de charcos.

Amassadura:
Amassar unicamente a quantidade que se possa aplicar em três minutos.
Se for para estancar uma via de água, misturar apenas o que se possa aplicar com a mão, protegendo-se 
com luvas.
Utilizar, de preferência, um recipiente de borracha ou plástico flexível. Deitar a água (aproximadamente 140 
cm3 de água por cada 500 g de argamassa) e ir adicionando BETOPLUG amassando enérgica e rapida-
mente com a mão enluvada, até conseguir uma consistência homogénea e isenta de grumos.

MODO DE EMPREGO
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Aplicação:
Aplicar BETOPLUG imediatamente depois de ser misturado; o seu tempo de presa é muito curto e sujeito a
alterações devido à temperatura ambiente e da água de mistura. 
Para a selagem de vias de água, deve-se preparar a quantidade capaz de se colocar com a mão. Espere 
pelo momento justo em que a argamassa começa a perder o brilho e a endurecer. Coloque-a com a mão, 
pressionando fortemente sem nenhum outro movimento, durante 60 segundos, até notar o calor do material 
e a sua presa completa. Em seguida, elimine os restos de material.
No caso de fissuras verticais, o material será colocado de cima para baixo, para trabalhar em seco.
Tratando-se de grandes vias de água ou grandes pressões, é aconselhável a colocação de uma drenagem 
que alivie pressões, ficando este ponto como último fecho da fissura quando o BETOPLUG tiver adquirido 
toda a sua resistência.
Para a execução de selagens em encontros e meias canas com presença de água, é muito recomendável 
a abertura de um sulco periférico que melhore a aderência e a ancoragem da argamassa.
Manter a reparação húmida durante cerca de 15 minutos.

Condições de aplicação:
Os tempos de início e fim de presa de BETOPLUG podem variar significativamente em função da humidade 
e temperatura ambientes e da água de amassadura.

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

O consumo será de, aproximadamente, 1,65 kg por litro de volume a encher.
Estes consumos são teóricos, devendo ser ajustados segundo as condicionantes da obra.

CONSUMO

Bidões de 25 kg.

APRESENTAÇÃO

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

ARMAZENAMENTO

• Não aplicar a menos de +5 ºC ou quando se prevejam temperaturas inferiores nas seguintes 24 horas.
• Não adicionar cimento, areia nem nenhuma outra substância que possa alterar as características do

material.
• O tempo de presa varia em função da temperatura e humidade do ambiente, da temperatura do

produto e da água de amassadura, devendo ajustar-se às condições da obra.
• Utilize sempre uma ferramenta seca e limpa para extrair o produto da embalagem.
• Fechar bem os tambores abertos após uma utilização parcial, dado que pode hidratar-se com a humi- 
   dade ambiental.

INDICAÇÕES A TER EM CONTA

BETOPLUG
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BETOPLUG 

DADOS TÉCNICOS

Aspeto

Densidade da argamassa amassada 

Água de amassadura

Temperatura de aplicação 

Tempo de início de presa (20ºC)

Tempo de final de presa (20ºC)

Reação ao fogo

Pó cinzento 

1,75 ± 0,1 g/cm3

28 %

+ 5ºC a + 35ºC

30 ± 15 segundos

60 ± 30 segundos

Classe A1

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.


