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BETOPOX® BREA

Revestimento impermeável à base de resinas epóxi modificadas com 
pezes especiais sem solventes adicionados.

BETOPOX® BREA é um revestimento impermeável de dois componentes à base de resinas 
epóxi sem solventes modificadas com pezes especiais. Depois de catalisada, a mistura forma 
uma película impermeável, dura, tenaz, flexível e com elevada resistência às agressões químicas 
e à abrasão. 

• Impermeabilização de tabuleiros de ponte.
• Impermeabilização de elementos construtivos de betão em contacto com o terreno, como muros de

contenção, cimentações, linhas de condução de água, tubagens, poços, etc.
• Revestimento de depósitos e linhas de condução em geral de aço e betão.
• Como proteção contra as agressões químicas em ETAR, decantadores, digestores anaeróbicos, tan- 
   ques de retenção, linhas de condução de águas residuais, etc.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

• Boa resistência à abrasão.
• Alta aderência a substratos de betão, metálicos, fibrocimento, cerâmica, etc.
• Boa resistência química a bases e ácidos diluídos, óleos minerais, gorduras e detergentes.
• Resistente aos agentes atmosféricos, águas do mar e fecais.
• Elevada impermeabilidade.
• Flexível e com propriedades elásticas.
• Não contém solventes.
• Aplicação fácil e rápida.
• Alto espessura de película numa camada.
• Tempo de aplicação longo.

PROPRIEDADES

MODO DE EMPREGO

Preparação do substrato:
Os substratos deverão estar firmes, limpos, sem partículas soltas, óleos, gorduras e isentos de humidade 
(máx. 3%).
A base deve apresentar rugosidade suficiente e será preparada por meios mecânicos. Recomenda-se a 
utilização de jato de areia, contribuindo para melhorar a aderência, sendo imprescindível quando se aplique 
sobre superfícies metálicas.
As possíveis deteriorações do substrato como cavidades, descascamentos, etc. devem ser reparadas 
previamente com os produtos de reparação da gama PROPAM®. 

Mistura:
BETOPOX® BREA fornece-se em conjuntos pré-doseados. Verter a totalidade do componente B sobre 
o componente A e misturar os dois componentes usando um misturador elétrico de baixas rotações até
conseguir uma mistura de aspeto e cor homogéneos.
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Aplicação:
Nos substratos de betão não é necessário aplicar primário inicial, embora se possa dar a primeira demão 
diluída a 5-8% com solvente tipo xileno.
Aplicar BETOPOX® BREA em duas camadas, com broxa, rolo ou pistola "air-less", de modo a que a apli-
cação forme um revestimento contínuo cobrindo todos os poros ou pequenas concavidades do substrato.
Não aplicar a segunda camada num tempo inferior a 6 horas da primeira, nem 48 horas depois.
Para melhorar a aderência entre camadas, é possível aplicar um ligeiro polvilhamento de agregado de quart-
zo de 0,8 a 1,2 mm limpo e seco sobre a camada recém-aplicada.
Também é possível polvilhar a última camada, a fim de melhorar a aderência com o revestimento posterior 
e, inclusivamente, como proteção temporária do revestimento.

Limpeza de Ferramentas:
Os utensílios e ferramentas limpam-se com solvente universal imediatamente após serem empregues. Após 
o endurecimento, só pode eliminar-se mecanicamente.

Os consumos variam conforme o sistema de aplicação, a finalidade, o estado do substrato e a temperatura. 
Como termo médio, o consumo varia entre 650 e 1000 g/m2.
Para superfícies metálicas, recomenda-se uma espessura de 60-80 mícrones, com um rendimento aproxi-
mado de 125 a 150 g/m2 por camada.
Para superfícies de betão e argamassas, 300-500 g/m2 por camada, recomendando-se 2 ou 3 camadas 
conforme os casos.
Quando se deseje obter um revestimento resistente à abrasão com polvilhamento de sílica, os consumos 
aumentam para 400-500 g/m2 por camada, com 300-500 g/m2 de sílica polvilhada sobre a camada inter-
média e 1000-1500 g/m2 sobre a camada final do revestimento.

CONSUMO

Conjuntos pré-doseados de 30 kg.

APRESENTAÇÃO

10 meses, na embalagem original fechada, em lugar fresco, coberto e protegido da humidade e do sol, a 
temperaturas entre +5 ºC e +35 ºC.
Caso se armazene a altas temperaturas, este período pode ser reduzido.

ARMAZENAMENTO

• Não é apropriado para a impermeabilização de depósitos de água potável.
• Os substratos de argamassas de cimento e betão devem estar endurecidos com 28 dias de idade, no

mínimo, e isentos de humidade (< 3%).
• Aplicar com temperaturas do substrato compreendidas entre +10 °C e +35 °C.
• Depois de endurecido, BETOPOX® BREA conserva as suas propriedades entre -30 ºC e 50 ºC.
• Com o tempo frio, BETOPOX® BREA mistura-se mais facilmente, se ficar armazenado desde o dia

anterior a uma temperatura ambiente de 15-20 ºC.
• Com temperaturas elevadas, o tempo de utilização diminui consideravelmente.
• Se o componente B estiver cristalizado, deve-se aquecer em "banho-maria" até uma temperatura de
+40 ºC a +50 ºC, deixando-o arrefecer até uma temperatura normal de +15 ºC a +20 ºC, antes da
mistura com o componente A.

• Não são recomendáveis as misturas parciais.

INDICAÇÕES A TER EM CONTA

BETOPOX® BREA
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DADOS TÉCNICOS

Base do produto 

Cor

Densidade

Tempo de vida da mistura (20 ºC) 

Temperatura de aplicação 

Viscosidade

Aderência ao betão 

Tempo de cura

Resina epóxi-alcatrão sem solventes adicionados

Preto

1,65 ± 0,15  g/cm3

3 horas

+ 5ºC a + 35ºC

> 9000 cP

> 3 N/mm2 (rutura do betão)

Inicial: 4 horas
Final: 6 dias

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 2019.

BETOPOX® BREA


