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BETOFIBER TEXTIL

Tecido de polipropileno para o reforço de membranas líquidas de 
impermeabilização.

BETOFIBER TEXTIL é um tecido de polipropileno perfurado resistente aos álcalis, indicado 
para o reforço de membranas líquidas de impermeabilização acrílicas ou cimentícias, evitando o 
aparecimento de fissuras e fendas.

• Reforço de membranas acrílicas de impermeabilização em chuveiros, balneários, varandas, coberturas,
terraços...

• Reforço de argamassas cimentícias de impermeabilização em depósitos, túneis, muros de contenção,
canais, silos, piscinas, etc.

• Armadura de fendas, juntas de betonagem e fissuras ativas antes da impermeabilização com membra- 
   nas líquidas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

• Resistente aos álcalis.
• Excelente capacidade de adaptação ao substrato.
• Aumenta a elasticidade bidirecional, a resistência ao puncionamento e a capacidade de colmatação de

fissuras das membranas líquidas de impermeabilização.
• Proporciona um reforço elástico e tenaz quando se inclui nas membranas de impermeabilização.
• Aumenta a capacidade de absorção de movimentos do substrato das membranas impermeáveis.
• Não contém Compostos Orgânicos Voláteis (COV).

PROPRIEDADES

Preparação do substrato:
Os substratos devem ser firmes, estar secos, limpos e 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.

Colocação:
Colocar BETOFIBER TEXTIL entre duas camadas de produto, sobre a primeira camada de material fresco, 
estendendo o tecido e pressionando com uma espátula. Evitar qualquer oclusão de ar pela formação de 
dobras, bolsas, rugas ou imperfeições.
A união entre os tecidos efetua-se por sobreposição numa largura de, no mínimo, 5 cm.
Aplicar-se-á a camada de produto seguinte quando a anterior estiver suficientemente endurecida.

MODO DE EMPREGO

Rolos de 50 x 1 m (50 m2)

APRESENTAÇÃO
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Pode armazenar-se por 24 meses, na embalagem original fechada, em posição vertical, em lugar seco, 
coberto e protegido da chuva, da humidade e do gelo.

ARMAZENAMENTO

Antes da sua colocação, recomenda-se enrolar a rede no sentido contrário ao fornecido, a fim de eliminar 
a curvatura existente e evitar saliências ou dobras ao aplicar-se em superfícies planas.

INDICAÇÕES A TER EM CONTA

DADOS TÉCNICOS

Largura 

Comprimento 

Peso

Espessura

100 cm

50 m

60 g/m2

0,33 mm

Resistência à tensão Longitudinal: ≥ 240 N/5cm
Lateral: ≥ 45 N/5cm

www.propamsa.es
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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.

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

BETOFIBER TEXTIL

Alongamento até à rutura Longitudinal: 30%
Lateral: 120%


