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BETUME VIDRACEIRO  ATUALIZAÇÃO: Abril 2018 
 

CARACTERÍSTICAS 

Massa pastosa formulada à base de óleo de linhaça e sílicas especiais. 

INDICAÇÃO 

Indicado para aplicação de vidros em caixilhos de madeira. 

ESPECIFICAÇÕES 

 Cor - Branco  
 Aspeto - Mate 
 Secagem: 

o Superficial – 2 a 4 horas 
o Profundidade – 2 a 8 dias (depende da espessura da camada, da temperatura 

ambiente, das condições climatéricas e das condições de arejamento, a secagem em 
profundidade pode ultrapassar com facilidade os 15 dias. 

 COV (Compostos Orgânicos Voláteis) – Produto não abrangido pela Diretiva 2004/42/CE. 

DILUIÇÃO 

 • Produto fornecido pronto a aplicar. 

 • Diluente de limpeza- Água. 

APLICAÇÃO 

 Amassar a massa com as mãos e aplicar sobre o caixilho de madeira com a ajuda de uma 

espátula. 

 Assentar o vidro, fazendo pressão contra a massa, aplicar novamente Betume Vidraceiro e 

alisar com uma espátula. Retirar o excesso com ajuda de uma faca e passar um pincel 

humedecido em água para limpar os restos. 

 Deixar secar.  

 Os caixilhos devem apresentar-se limpos, sem restos de massas antigas, secos e isentos de 

poeiras, de gorduras e de partículas mal aderentes. 

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

NOTA: Se o produto estiver demasiado mole, adicionar um pouco de gesso cré. 

RENDIMENTO 

Depende do modo de aplicação e do tipo de superfície a aplicar. 

CONSERVAÇÃO 

 Dois 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 e não nocivo. 

 Em caso de contacto com a pele ou com os olhos, lavar com água abundante. 
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