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BETOTAPE FLEX

Sistema elástico de selagem de juntas de altas prestações.

BETOTAPE FLEX é um sistema de selagem de altas prestações para juntas de dilatação, cons-
trução, ligação, fendas ou fissuras, composto por uma fita de alta elasticidade, flexível e impermeável 
de elastómero termoplástico (TPE) com duas faixas laterais termossoldadas de geotêxtil. Depois de 
fixado ao substrato, permite grandes movimentos em mais do que uma direção, tanto em interiores, 
como em exteriores. O sistema fixa-se mediante o adesivo epóxi BETOPOX® 920 P ou com a arga-
massa de cimento de alta aderência FLEXITEC, quando se trate de juntas com humidade.

• Impermeabilização de juntas de dilatação em muros, canalizações, coberturas e terraços, depósitos de
água, ETAR, piscinas, túneis, caves e galerias.

• Selagem de juntas entre materiais rígidos e flexíveis.
• Reparação de juntas de grande tamanho sujeitas a grandes movimentos.
• Selagem de fendas e fissuras irregulares em estruturas de betão.
• Reparação de juntas de dilatação executadas com massas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

• Grande elasticidade.
• Totalmente impermeável à água.
• Apropriado para aplicações em imersão permanente.
• Aplicável sobre substratos secos e húmidos.
• Boa resistência química contra sais, ácidos e bases diluídos.
• Boa resistência à radiação UV.
• Boa resistência e elasticidade, inclusivamente a baixas temperaturas.
• O seu geotêxtil de polipropileno resistente aos álcalis garante a compatibilidade com os produtos

cimentícios.
• Fácil de colocar.

PROPRIEDADES

MODO DE EMPREGO

Preparação do substrato:
Os substratos estarão limpos, sem partículas soltas, óleos,  gorduras,  etc.  Os  elementos  metálicos  terão 
que estar limpos e sem óxidos. Eliminar os agentes descofrantes, elementos soltos ou fissurados por meio 
de escova, rebarbadora ou jato de areia. Antes da colocação do sistema, devem-se reparar os danos e 
imperfeições superficiais com argamassa de reparação PROPAM® REPAR ou com BETOPOX® 920 P.

Preparação das fitas:
Cortar as peças na forma e comprimento desejados: esquinas, sobreposições, cruzes, meias-esquadrias, 
etc., efetuando uma pré-montagem das mesmas sobre o substrato antes da colocação.
Assegurar-se de que os rebordos do geotêxtil e o substrato estão secos, caso se utilize o adesivo epóxi   
BETOPOX® 920 P.
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Aplicação:
Em função do tipo de substrato, das condições de trabalho e dos requisitos, pode-se optar entre produtos 
diferentes para a fixação da fita:
Substratos secos: Caso esteja disponível um substrato perfeitamente seco, empregar o adesivo epóxi  
BETOPOX® 920 P para garantir os máximos níveis de aderência e resistência ao descolamento.
Com a ajuda de uma espátula ou talocha, aplique uma quantidade suficiente de BETOPOX® 920 P, depois 
de misturado segundo as indicações na ficha técnica, sobre o substrato de ambos os lados da junta, pelo 
menos, 10 mm além do perfil de geotêxtil, com uma espessura de 1,0-1,5 mm.
Imediatamente a seguir à aplicação de BETOPOX® 920 P, coloque a fita elástica BETOTAPE FLEX com 
as faixas de geotêxtil viradas para baixo e comprima as mesmas com uma talocha ou um rolo rígido, para 
que fiquem saturadas de adesivo.
Aplicar uma nova camada de adesivo "sobre fresco", novamente com a ajuda da espátula ou talocha, 
alisando a superfície para obter um bom acabamento. É recomendável perfilar a junta com fita adesiva nos 
rebordos externos e na zona central da fita, para melhorar a funcionalidade e o acabamento final.
Também é possível a colocação da fita mediante impregnação da superfície com membrana de po-
liuretano elástica BETOPUR, para isso, aplicar a impermeabilização da forma habitual, colocando  
BETOTAPE FLEX sobre a membrana em fresco. Após a cura, aplicar uma nova demão de BETOPUR em 
contínuo sobre toda a superfície da junta.
Substratos húmidos: Caso se disponha de um substrato húmido ou outro em que os requisitos de aderên-
cia não sejam os máximos, empregar argamassa flexível impermeável FLEXITEC.
Humedecer a zona de contacto até à saturação e, quando esta tiver perdido o brilho, com a ajuda de uma 
espátula ou talocha, aplicar uma quantidade suficiente de FLEXITEC, depois de misturado segundo as 
indicações na ficha técnica, sobre o substrato de ambos os lados da junta, pelo menos, 10 mm além da 
borda do geotêxtil, numa espessura de 1,0-1,5 mm.
Imediatamente a seguir à aplicação de FLEXITEC, colocar a fita elástica BETOTAPE FLEX com as faixas 
de geotêxtil viradas para baixo e comprimir as mesmas com uma talocha ou um rolo rígido, para que fiquem 
saturadas de argamassa.
Posteriormente, aplicar uma nova camada de FLEXITEC, novamente com a ajuda da broxa, espátula ou 
talocha, alisando a superfície para obter um bom acabamento. É recomendável perfilar a junta com fita 
adesiva, para melhorar o acabamento final.

Ligação de peças:
As uniões entre duas peças de fita elástica realizam-se mediante um remendo da própria fita ou uma sobre-
posição de, no mínimo, 40-50 mm de largura mediante soldadura com ar quente, assegurando-se de que 
é aplicado calor suficiente para fundir o TPE.

Colocação em serviço:
O tempo necessário para a colocação em serviço ou o contacto permanente com a água varia em função 
das condições de humidade e temperatura existentes no local da aplicação. Em condições normais, como 
numa aplicação em exteriores realizada em torno dos 20ºC e 50% H.R; FLEXITEC necessitará, no mínimo, 
de 7 dias para a imersão permanente em água. Para as aplicações com BETOPOX® 920 P, o tempo de 
colocação em serviço será de 3-4 dias.

Limpeza de Ferramentas:
Todas as ferramentas e utensílios de trabalho serão limpos com água ou solvente universal, dependendo 
do adesivo utilizado, imediatamente após a sua utilização. Depois de endurecido, o material só poderá ser 
eliminado por meios mecânicos.

BETOTAPE FLEX
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O consumo aproximado de adesivo quando se utilize BETOPOX® 920 P será de 0,7 a 1 Kg por metro de 
junta. Empregando FLEXITEC de 0,8 a 1,2 Kg por metro de junta.
O consumo pode variar em função das condições e irregularidades do substrato. Recomenda-se a reali-
zação de um ensaio no local, para determinar o consumo exato.

CONSUMO

Rolos de 30 m. Larguras: 140 e 170 mm. Cor Cinzento. 
Outras larguras disponíveis por consulta e a pedido.

APRESENTAÇÃO

Indefinidamente, na embalagem original fechada, em lugar fresco, coberto e protegido da humidade, do 
sol e do gelo.

ARMAZENAMENTO

• Aplicar a temperaturas compreendidas entre +5 °C e +30 °C.
• Não expor por tempo prolongado a temperaturas superiores a 70 ºC.
• Não aplicar, caso se preveja chuva nas 24 horas seguintes à aplicação.
• Não empregar sobre juntas recém-seladas com materiais que contenham solventes orgânicos.
• Não empregar adesivos diferentes dos recomendados.
• No caso de pressões negativas da água, é necessário colocar uma chapa fixada num dos lados.
• O sistema deve ser protegido, na eventualidade de poder ser danificado mecanicamente.
• Para grandes movimentos nu único plano, pode ser conveniente enrolar a lâmina até ao interior da junta.

INDICAÇÕES A TER EM CONTA

DADOS TÉCNICOS

Descrição Elastómero termoplástico (TPE) com geotêxtil  
não tecido de polipropileno

Colocação do geotêxtil Em ambos os lados, para uma aderência  
perfeita com diferentes tipos de adesivos

Cor Cinza

Comprimento do rolo 30 m

Largura da fita elástica 170 mm (110+50 mm)

Espessura da fita Aprox. 1,2 mm 

Elongação longitudinal até à rutura 33 %

Elongação transversal até à rutura 478 % 

Resistência à pressão de água > 1,5 bar

Resistência à radiação UV > 2.480 horas

Carga de rutura longitudinal 167 N /15 mm

Carga de rutura transversal 58 N / 15 mm

Pressão de rutura máx 1,5 bar

140 mm (95+40 mm)

Aprox. 1,5 mm

33 %

486%

> 3,0 bar

> 2.480 horas

140 N /15 mm

58 N / 15 mm

1,8 bar

BETOTAPE FLEX
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favorável 

favorável

favorável

favorável

favorável

favorável

favorável

Ácido Clorídrico (3%)

Ácido Sulfúrico (35%)

Ácido Cítrico (100g/l)

Ácido Láctico (5%)

Hidróxido de Potássio (20%)

Hipoclorito de Sódio (0,3 g/l)

Água Salgada (20 g/l)

TABELA DE RESISTÊNCIAS QUÍMICAS
(7 dias de imersão à temperatura ambiente)

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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