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DESCRIÇÃO 
 
Betucreto é uma solução asfáltica utilizada como imprimação em impermeabilizações 
asfálticas composta de asfaltos modificados, plastificantes e solventes orgânicos com baixo 
teor de compostos orgânicos voláteis (VOC). 

 

CARACTERÍSTICAS 
Parâmetros Unidade Betucreto 

Cor - Preto 

Viscosidade Copo Ford 4 a 25°C segundos 40 - 80 

Teor de não voláteis a 120°C/3h % massa 43 - 52 

Massa específica a 25/25°C g/cm³ mín. 0,97 

 

VANTAGENS 
 

Aplicado a frio; 

Excelente aderência. 
 

USO 
 
Betucreto é uma solução asfáltica que forma um filme ideal para aplicações como: 
• Primer para colagem de mantas asfálticas; 
• Primer para impermeabilizações com soluções asfálticas moldadas no local; 
• Primer para selantes asfálticos; 
• Pintura anticorrosiva de estruturas e tanques metálicos; 
• Pintura impermeável para baldrames, alicerces e muros de arrimo. 
 
Para outras utilizações, consulte o departamento técnico (tecnico@betumat.com.br) 
 

CONSUMO 

 
• Aplicação como primer: 0,4 l/m² por demão 
• Pintura impermeável: 0,8 l/m² por demão (período de secagem entre demãos de 
12 horas) 

 
FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO 
 
Rolo de lã de carneiro, trincha, pincel ou brocha. 
 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 
 
• O substrato deve estar limpo, isento de corpos estranhos, restos de forma, pontas de 
ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e ninhos.  
• O substrato deve se encontrar firme, coeso, seco, regular, com declividade nas áreas 
horizontais de no mínimo 1% em direção aos coletores de água. Para calhas e áreas 
internas é permitido o mínimo de 0,5%. Cantos devem estar em meia cana e as arestas 
arredondadas.  
• Caso o substrato não esteja regularizado, moldar com argamassa de cimento e areia 
no traço 1:4 aderido sobre o concreto, com caimento de 1% em direção aos ralos ou 
condutores de água.  
• Aguardar 72 horas para cura da argamassa.  
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APLICAÇÃO DO PRODUTO 
 
• Após 72 horas de cura da argamassa, aplicar uma demão de forma homogênea do 
primer Betucreto. Utilizar rolo de lã de carneiro, trincha ou brocha. 
• Aguardar a secagem do primer por 6 horas no mínimo. 
• Para uso como pintura impermeável, aplique duas demãos, aguardando a secagem 
entre demãos por, no mínimo, 12 horas.  

 
RECOMENDAÇÕES DE USO 
 
Antes de iniciar a aplicação deve ser feita uma homogeneização do produto dentro da 
embalagem. 

Não aplicar na chuva ou no substrato úmido. 

Não aplicar em locais totalmente fechados. 

 

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 
 
Produto inflamável. 
Para esclarecimentos sobre manuseio e segurança do produto, acesse a FISPQ (Ficha de 
Informações de Segurança de Produtos Químicos) disponível em nossa home page 
www.betumat.com.br. 
Recomenda-se utilizar EPI’s adequados como luvas, capacetes, botas e óculos de 
segurança para aplicação do produto. 
 

EMBALAGEM 
 

• Galão com 3,6l 

• Lata com 18l 

• Tambor com 200l 
 

ARMAZENAGEM 
 

Armazenar em local seco, coberto e longe da fonte de calor. 

Empilhamento máximo recomendado: 

• Galão de 3,6 L: 4 caixas; 

• Lata de 18 L: 3 latas; 

• Tambor com 200 L: 2 tambores. 

 

VALIDADE DE ESTOCAGEM 
 
24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação. 


