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BETOPAINT 91 FIBRAS

Revestimento elástico com fibras para a impermeabilização de coberturas.

BETOPAINT 91 FIBRAS é um revestimento monocomponente à base de resinas acrílicas em 
dispersão aquosa, fibras e cargas especiais que, depois de seco, forma uma membrana imper-
meável, contínua, flexível e elástica destinada à aplicação em coberturas e terraços. Cumpre os 
requisitos da norma EN 1504-2.

• Impermeabilização de todos os tipos de coberturas e terraços.
• Tratamento e impermeabilização de encontros em chaminés, peitoris, etc.
• Impermeabilização e restauro de fissuras em fachadas.
• Tratamento e impermeabilização de juntas em fachadas e coberturas.
• Proteção e reparação sobre telhas, coberturas de fibrocimento ou caleiras.
• Proteção de isolamentos térmicos de espuma de poliuretano contra a radiação ultravioleta.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

• Impermeável à água e permeável ao vapor de água.
• Aplicável na horizontal e vertical, em interiores e exteriores.
• Alta aderência sobre um grande número de substratos, sem necessidade de ponte de união, como

betão, tijolo, fibrocimento, argamassa, madeira, ferro, alumínio, zinco, telhas, etc.
• A sua alta elasticidade permite os pequenos movimentos de dilatação e contração do substrato.
• Forma um revestimento contínuo sem juntas nem sobreposições e completamente aderido ao substrato.
• Grande rapidez e facilidade de aplicação.
• Proteção do betão contra a carbonatação, previne a corrosão das armaduras por processos de

carbonatação.
• Grande durabilidade, inalterável perante os agentes atmosféricos, resistente à radiação UV e com efeito

fungicida.
• Acabamento decorativo.
• Respeitador do ambiente: de base aquosa e sem solventes. Não é tóxica nem inflamável.

PROPRIEDADES

MODO DE EMPREGO

Preparação do substrato:
Os substratos devem ser firmes, estar limpos e secos, isentos de partículas soltas, óleos, gorduras, pó, 
restos de descofrantes ou qualquer outra substância que possa afetar a aderência. As irregularidades ou 
danos superficiais no substrato devem ser previamente tratados, de modo a proporcionar uma superfície 
cujo acabamento seja o mais regular, liso e homogéneo possível, para favorecer uma boa distribuição e 
cobertura da membrana.
É necessário selar as eventuais fendas e fissuras antes da aplicação da membrana do produto. 
As juntas de dilatação devem ser preparadas e tratadas com os sistemas BETOFLEX.

Mistura:
BETOPAINT 91 FIBRAS apresenta-se pronto a ser utilizado. Agitar o produto com uma ferramenta limpa 
e seca até conseguir a sua perfeita homogeneização, deixando repousar alguns minutos, para favorecer a 
eliminação do ar eventualmente ocluso.
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Primário:
Nos substratos porosos, é recomendável aplicar uma primeira camada do próprio produto, diluída em 10 a 
20% de água, com rolo de pelo curto. Deixar secar 12 horas, aproximadamente.

Aplicação:
Aplicar em camadas sucessivas, até conseguir a espessura necessária em, pelo menos, três demãos.
Em coberturas e terraços, após o primário, aplicar uma primeira camada com pistola, rolo, brocha ou talo-
cha dentada com um consumo aproximado de 1,5 kg/m2. Depois de seca esta primeira camada, deve-se 
aplicar uma segunda camada com uma dotação de 1 kg/m2. Poderá ser necessário aplicar uma última 
camada, de modo a assegurar a espessura prevista.
Se a aplicação exigir maiores resistências mecânicas, deve-se incorporar o geotextil de reforço  
BETOFIBER POLIESTER entre as duas primeiras camadas.

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

Recipientes de 5 kg e 20 kg.
Cores: Branco, cinzento, vermelho telha e vermelho rubi.

APRESENTAÇÃO

Para  a  impermeabilização  de  terraços  e  coberturas,  aplicar-se-ão,  no  mínimo,  duas  camadas  (além  
do primário) com um consumo mínimo total de 2 kg/m2.
Tratando-se da impermeabilização de fachadas ou paramentos verticais, deve aplicar-se, pelo menos,  
1 Kg/m2.

CONSUMO

• É aconselhável aplicar o produto a temperaturas entre +5 e +35 ºC, evitando adicionalmente utilizá-lo
sob condições meteorológicas adversas.

• A humidade do substrato não deve ser superior a 6%.
• As estruturas de betão devem deixar-se endurecer durante 28 dias antes de aplicar a membrana.
• Não é apropriado para a utilização em coberturas planas.
• Não é apropriado para zonas continuamente encharcadas ou em imersão permanente.
• Não é apropriado para a aplicação sob soleiras, nem sob cerâmica.
• Não é recomendável para zonas com tráfego frequente.
• É impermeável em contacto com água não sujeita a pressão.

INDICAÇÕES A TER EM CONTA

24 meses, na embalagem original fechada, em lugar fresco, coberto e protegido da humidade e do sol, a 
temperaturas entre +5 ºC e +35 ºC.

ARMAZENAMENTO

BETOPAINT 91 FIBRAS
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DADOS TÉCNICOS

Densidade 

Teor de sólidos

Alongamento à rutura 

Temperatura de aplicação 

Tempo de secagem ao tato 

Tempo para repintura

1,4 ± 0,1 g/cm3

65 ± 5 %

200 %

+ 5ºC a + 35ºC

3 horas

12 horas

Copolímeros acrílicos em  
dispersão aquosa

Base do produto

MARCAÇÃO CE

Permeabilidade a CO2

Permeabilidade ao vapor de água 

Absorção capilar

Aderência

SD > 50 m

Classe I: SD < 5 m

< 0,1 Kg/m2 . h0,5

≥ 0,8 N/mm2

EN 1504 - 2

Produto para proteção superficial - Revestimento  
C - (PI) (MC) (IR)

Comportamento após envelhecimento artificial, 
radiação UV e humidade, 2000 h

Sem defeitos

Emissão de substâncias perigosas 

Reação ao fogo

Ver FDS

NPD

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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