BETÃO VOUGA AQUOSO

(Verniz Xisto ou Betão Opaco)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS
Produto à base de dispersões acrílicas, com excelente resistência à intempérie, à alcalinidade e ao
aparecimento de fungos e algas, formulado para o envernizamento de betão, em exteriores.

INDICAÇÃO
Indicado na proteção de paredes ou painéis em granitos e xisto ou betão. Em betão quando se
pretende disfarçar imperfeições da cofragem. Confere uma proteção efetiva evitando a desagregação
da pedra ou do cimento.

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICAÇÕES


Cor - Cinzento Opaco



Aspeto - Brilhante



Viscosidade - (75 -85) KU



Secagem:



o

Superficial: c.a. 1 Hora

o

Seco: 24 horas

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/i): 140g/L
(2010). Este produto contém no máximo 40.00 g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora
das nossas instalações).

DILUIÇÃO


Diluir com 5% de água.



Diluente de limpeza – Água.
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APLICAÇÃO


As superfícies devem estar secas, firmes e isentas de poeiras, de gorduras ou outros
contaminantes.



Em suportes novos de betão, deixar curar o betão pelo menos 1 mês.



Em suportes anteriormente envernizados, despolir previamente com uma lixa fina e lavar com
água sob pressão.



Aplicar o BETÃO VOUGA AQUOSO com trincha ou rolo, devidamente homogeneizado.



Não aplicar o produto com o tempo húmido ou chuvoso, nem com temperaturas inferiores a
5ºC.



Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

RENDIMENTO

FICHA TÉCNICA

Considera-se como valor médio 10 a 14 m²/L t/Demão.

CONSERVAÇÃO


Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.



Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA


Produto não inflamável.
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