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 Para Interior

 BETUME ACRÍLICO
 020-1001       

DESCRIÇÃO  Betume para madeira, baseado em resinas acrílicas. 
UTILIZAÇÃO  Nivelamento de superfícies de madeira adequadamente preparadas , para uso no interior.
PROPRIEDADES  Boas propriedades de nivelamento

Secagem rápida
COR(ES)  Branco.
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 Densidade : 1.57 + 0.03
Ponto de inflamação : Não inflamável.

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 Pintura de Raiz
Recomenda-se o tratamento prévio da madeira virgem com Imunizador para Madeiras 
Cuprinol  (030-0004), deixando secar durante 4 dias.
Lixar a superfície no sentido do veio da madeira removendo as poeiras resultantes dessa 
operação.
Antes de proceder à aplicação do Betume, aplicar uma demão do Primário Subcapa Acrílica  ( 
020-0001) ou da Subcapa Universal  (034-).

Repintura
Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em  
desagregação. 
Em caso pintura antiga em bom estado , após  a limpeza com Robbilava  Universal  
(909-000X), caso existam manchas de óleos ou outras gorduras , é necessário lavar, deixar 
secar e dar uma passagem de lixa fina antes da aplicação do primário .

APLICAÇÃO  Ferramentas : Betumadeira
Diluição e nº de demãos: Aconselha-se a aplicação de camadas finas e sucessivas, tal qual é 
fornecido.
Tempo de secagem
Ao tacto: Dependente da espessura aplicada.
Para utilização / manuseamento: 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da 
ordem dos 20 ºC.
Tempo para aplicação do acabamento : 3 a 4 horas.
Lavagem da ferramenta : Com água.

RENDIMENTO  Variável conforme o estado da superfície.
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 Pode ser repintado com todos os tipos de esmaltes aquosos ou sintéticos da Tintas  
Robbialac, S.A.

FORMATO(S)  0,25KG, 1KG e 5Kg
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 18 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.

OUTRAS INFORMAÇÕES  
ESQUEMA(S) DE PINTURA
 
PROPORÇÕES               
CATALIZAÇÃO

 

PRECAUÇÕES DE 
SEGURANÇA

 Consultar a Ficha de Segurança do produto .



GARANTIAS  
NOTA  As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas 

sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
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   - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES


