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BETOFIBER POLIESTER

Geotêxtil de poliéster não tecido para o reforço de membranas líquidas 
de impermeabilização poliméricas.

BETOFIBER POLIESTER é um geotêxtil de fibra de poliéster resistente aos solventes, indicado 
para o reforço de pontos singulares e zonas problemáticas na aplicação de membranas polimé-
ricas de impermeabilização.

• Reforço de membranas poliméricas de impermeabilização.
• Refuerzo de puntos singulares como ángulos, aristas y cantos.
• Armado de grietas, juntas de hormigonado y fisuras activas previo a la impermeabilización con membra- 
  nas líquidas.
• Refuerzo de todas las uniones y encuentros entre materiales heterogéneos y con coeficientes de

dilatación distintos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

• Resistente a los disolventes.
• Reforço de pontos singulares como ângulos, arestas e esquinas.
• Proporciona maiores resistências mecânicas às membranas líquidas de impermeabilização.
• Facilita a capacidade de absorção de movimentos do substrato das membranas impermeáveis.
• Facilita a repartição ideal da espessura.
• Proteção adicional ou reforço com uma perda mínima nas propriedades mecânicas.
• Não contém Compostos Orgânicos Voláteis (VOC).

PROPIEDADES

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 POLIESTER entre duas camadas de produto, sobre a primeira camada de material 
fresco, estendendo o geotêxtil e saturando-o com a ajuda de um rolo. Evitar qualquer oclusão de ar pela 
formação de dobras, bolsas, rugas ou imperfeições.
A união entre os geotêxteis efetua-se por sobreposição numa largura de, no mínimo, 5 cm.

MODO DE EMPREGO

Rolos de 1,05 m de largura por 100 m de comprimento (105 m2).

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

ARMAZENAMENTO

• Verificar a total aderência de BETOFIBER POLIESTER à primeira camada de membrana antes de
proceder à aplicação da segunda camada.

• Garantir uma boa sobreposição dos geotêxteis.
• Não utilizar produtos cimentícios para a colocação.

INDICAÇÕES A TER EM CONTA

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.

BETOFIBER POLIESTER

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

DADOS TÉCNICOS

Largura 

Comprimento 

Peso

Espessura

Máxima resistência à tração longitudinal 

Máxima resistência à tração transversal 

Elasticidade longitudinal

Elasticidade transversal 

Retração longitudinal 

Retração transversal

105 cm

100 m

50 g/m2

0,43 mm

60 N / 50 mm

60 N / 50 mm

20 %

20 %

< 3,3 %

< 3,3 %




