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Propriedades e Vantagens Áreas de aplicação 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betume em Pó, de Última Geração, de Secagem Rápida, Ideal 
para Renovar Ganhando Tempo, com um Resultado 

Absolutamente Garantido. 
 

Secagem ultra-rápida: pode-se lixar e pintar após apenas 3 horas 
Aderência sobre todo o tipo de superfícies 
Grande capacidade de enchimento: 50 mm 
 

 
 

    
Secagem ultra-rápida: camadas até 5 mm pode-
se lixar e pintar após apenas 3 horas, ganhando 
tempo e permitindo pintar no mesmo dia. 
Aderência absoluta sobre todo o tipo de 
superfícies, sejam absorventes (gesso, placas de 
cartão gesso, cimento, betão, estanado, madeira, 
pedra, tijolo, etc.) ou não absorventes: tintas 
antigas, esmaltes, cerâmica, vidro, pastilha, etc. 
Grande capacidade de enchimento, até 50 mm. 
Não abate, não fissura. 
Rapidez de execução: sobre substratos 
irregulares, depois de aplicar a primeira demão, é 
possível aplicar-se a demão de acabamento sem 
esperar a secagem total da primeira. 
Acabamento branco e muito fino: atinge uma 
superfície perfeita.  
Muito fácil de lixar, sem esforços. 

 Com um único produto, possibilidade de resolução 
da maior parte dos problemas de reparação e de 
acabamento no interior. 

 Enchimento de buracos e fissuras até 50 mm 
Nivelamento de superfícies muito irregulares 
em tempo Record 
Renovação directa sobre antigos fundos 
pintados 
Barramento fino de paredes cobertas por 
cerâmicas ou pastilha em casas de banho, 
cozinhas, vestiários, cabines de duche, 
suportes húmidos, etc. 
Pode aplicar-se directamente sobre fundos 
húmidos. 
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Preparação do suporte e aplicação 
 

Dados Técnicos 

 
 
 
 
 
 

1. Suporte 
Utilizar sobre substratos consistentes, limpos, secos e sem 
manchas de gordura ou ceras. Eliminar as zonas e tintas 
mal aderidas. Isolar as superfícies muito absorventes. 
Proteger os metais com um primário anticorrosivo. 
2. Aplicação 
Preparar a massa em proporção de 1 Kg de pó por 0,4 Lt. 
de água. Amassar energicamente até obter uma pasta 
homogénea, consistente e cremosa. Pode-se utilizar de 
imediato e durante 45 minutos a 20ºC. Ter em conta que 
temperaturas elevadas aceleram a secagem e que 
temperaturas baixas a retardam.  

 3. Ferramentas 
Aplicar com talocha ou espátula de aço inoxidável. Limpar 
as ferramentas com água imediatamente depois de usar. 
Utilizar luvas. 
4. Armazenagem 
Bem fechado e protegido da humidade, mínimo 12 meses. 
5. Precauçoes 
Não amassar novamente depois de iniciar o 
endurecimento. Não preparar mais quantidade que a 
necessária. Pode aplicar-se directamente sobre fundos 
húmidos. Não aplicar sobre substratos submetidos à 
humidade permanente. 

 
 
 
 

 

Produto 
 

 
 

Aplicação 

Embalagem 
Forma 
Cor 
Armazenagem 

Caixa de cartão 1 Kg e 4 kg 
Pó 
Branco 
Bem fechado. Armazenar protegido da 
humidade e de temperaturas extremas. 

Temperatura 
Consumo 
Mistura 
Tempo de 
trabalho 
Tempo de 
Secagem 
Pintado 
Espessura 
Limpeza de 
ferramentas  
 

Eliminação 

5 a 30ºC 
± 1,0 kg pó x m2 x mm camada 
0,4 L água - 1 kg pó 
45 minutos (23ºC – 65% HR) 
 
3 horas para camadas de 5mm 
(sobre gesso, 23ºC – 65% HR) 
Depois de seco 
50mm 
Com água imediatamente 
depois de utilizar. 
 

Consultar as observações e 
advertências sobre as medidas 
de proteção e eliminação na 
ficha de dados de segurança. 

 

Características Técnicas 
 

Classificação 
 
Ligante 
 
Densidade 
 
Granulometría 
pH 
Aderência 

AFNOR NFT 36 005 famille III classe 2: 
Betume de tinta à água para interiores 
Ligantes hidráulicos e polímeros em 
fase aquosa 
Pó: 0,70 gr/cm3 
Pasta: 1,30 gr/cm3 
< 100µ (muito fino) 
Pasta: 11. Após 24 horas. 9 
Segundo AFNOR 30 608 
 

 
 
 
 
 
Ref.   Caixa  Palet 
3828 Cartão 1 KG 10 x 1 KG 63 Caixas 
3829 Cartão 4 KG 4 x 4 KG 28 Caixas 
 
 
 
 
 
 

Observações gerais: Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representam 
observações gerais, produto da nossa experiência e ensaios efetuados e não levam em consideração o caso de 
aplicações particulares. Não é possível atender  reclamações com base nestas indicações. No caso de necessidade, 
agradecemos que se dirija aos nossos Serviços de aconselhamento técnico. 
 

BEISSIER, S.A. 
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 ERRENTERIA 

Tel: 34 902 100 250 / Fax: 34 902 100 249 
e-mail: beissier@beissier.es 

 


