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BETUPREM

Emulsão betuminosa não iónica para tratamento primário de superfícies.

BETUPREM é uma emulsão betuminosa de carácter não iónico, monocomponente, solúvel 
em água, especialmente desenhada para o tratamento primário de superfícies tratadas poste-
riormente com películas ou produtos asfálticos, assim como o tratamento de muros verticais, 
cimentos e estruturas em obras públicas e edificação. 

• Fácil aplicação e excelente trabalhabilidade.
• Produto inodoro e não inflamável.
• Boa aderência a materiais de construção.
• Resistente à intempérie.
• Resistente à alcalinidade do cimento.
• Isento de COV.

PROPRIEDADES

• Proteção superficial contra a humidade de estruturas de betão enterradas, como muros,  estruturas,
cimentações ou linhas de condução em construção civil.

• Primário para superfícies que serão tratadas posteriormente com películas ou produtos asfálticos, a
quente ou a frio.

• Primário para juntas de dilatação antes do enchimento com materiais de selagem asfálticos.
• Impregnação de geotêxteis, redes, véus de vidro, etc.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Preparação do substrato:
O substrato sobre o qual será aplicado BETUPREM deve apresentar uma superfície coesiva, limpa, isenta 
de pó e de outras substâncias (óleos, cal, etc.) que possam prejudicar a aderência ou diminuir as suas
prestações. Pode aplicar-se sobre superfícies ligeiramente húmidas.

Mistura:
Homogeneizar o produto na embalagem com a ajuda de um misturador elétrico de baixa velocidade.

Aplicação
BETUPREM pode ser aplicado puro ou diluído em água até uma (1) parte de água para três (3) de produto.
Espalhar com a ajuda de um rolo, broxa, escova ou pistola "air-less", procurando impregnar bem os poros. 
Poderá ser necessário aplicar uma segunda  camada,  dependendo do estado e capacidade de absorção 
do substrato. Deixar cada camada secar completamente antes de aplicar a seguinte: 24 horas, aproxima- 
damente, dependendo do grau de humidade e da temperatura ambiente.

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

MODO DE EMPREGO
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O consumo aproximado de BETUPREM depende do tipo de aplicação, podendo oscilar entre 250 e   
500 g/m2 de produto puro.
Para a proteção superficial contra a humidade de estruturas de betão enterradas, em construção civil, 
devem aplicar-se duas demãos com um rendimento total final aproximado entre as duas camadas de  
0,5-0,75 kg/m2 em função do substrato.

CONSUMO

Bidões de 20 kg.

APRESENTAÇÃO

12 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

• Quando se terminar a utilização, tapar bem os recipientes, para evitar a evaporação da água.
• É aconselhável aplicar o produto a temperaturas entre +5 e +35 ºC, evitando utilizá-lo sob condições

meteorológicas adversas.
• A superfície tratada deve ser protegida da ação direta do sol.
• Quando se aplique em interiores, é conveniente que exista uma boa ventilação para favorecer a cura

correta.
• Não é apropriado para aplicações nas quais irá estar em contacto com solventes ou carburantes.
• Não utilizar como sistema de impermeabilização.

INDICAÇÕES A TER EM CONTA

DADOS TÉCNICOS

Base do produto 

Cor

Densidade (25 ºC) 

Teor em água 

Teor de cinzas

Temperatura de aplicação 

Inflamabilidade

Tempo de cura (20 ºC) 

Teor em VOC

Emulsão betuminosa não iónica 

Castanho escuro

1,05 ± 0,05  g/cm3

55 ± 5 %

20 ± 5 %

+ 5ºC a + 35ºC

Nula

< 24 horas

< 1000 µg/m3

BETUPREM
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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. Fevereiro 2018.

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

BETUPREM 




