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ft_17.1421.####.PT_v02 
mod.TSL.009.v01 

1/3 
 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO  

O ISOLADOR BETOCRIL EXTRA 1421 é um selante à base de resinas acrílicas termoplásticas, 

com solventes adequados e particularmente formulado para sistemas onde se necessita de 

grande resistência à alcalinidade. 

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE): A/h. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Depois de seco dá uma película porosa que deixa o suporte respirar. 

 Boa aderência permitindo mesmo a consolidação de suportes pulverulentos. 

 

FORMA DE FORNECIMENTO 

É fornecido em embalagens metálicas de 1, 5 e 20 Ltr. 

 

FORMA DE ARMAZENAMENTO 

Deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma 

temperatura ambiente compreendida entre 5ºC e 25ºC, por um período médio de 18 meses. 

 

PREPARAÇÃO DO SUPORTE 

A superfície a tratar com este selante deve estar bem seca e isenta de gorduras. Nas 

superfícies caiadas ou pulverulentas deve previamente proceder-se a uma cuidadosa 

escovagem. Em superfícies velhas devem remover-se as tintas mal aderentes e reparar as 

zonas danificadas, antes da aplicação do selante. 

 

SISTEMA DE PINTURA 

Aplicar uma demão de Isolador Betocril Extra 1421, tendo em atenção a absorção do suporte. 
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Pode aplicar-se à trincha ou pistola pneumática, tendo para isso que se ajustar a diluição ao 

tipo de equipamento a usar. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Densidade [ME-10] 0,925-0,945 gr/cm3 (no caso do branco) ME-10

COV’s No max. 749 gr/Ltr pronto-a-aplicar

 

Valor limite EU (Cat A/h): 749

gr/Ltr (2010) 

 

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO 
PREPARAÇÃO DO PRODUTO 

Agitar até total homogeneização. 

 

PROCESSO DE APLICAÇÃO 

A aplicação pode ser feita à trincha, rolo ou pistola pneumática. 

Para aplicações à pistola deve ajustar-se a viscosidade com a adição de um diluente 

adequado. 

 

DILUIÇÃO 

Deve usar-se o DILUENTE BETOCRIL numa diluição de (até) 5%. 

 

RENDIMENTO 

O rendimento deste produto é bastante variável conforme o tipo e o estado do suporte, 

assim como das condições de aplicação. No entanto, como valor orientativo, pode considerar-

se entre 10 e 16 m2/Ltr/demão. 
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SEGURANÇA 

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto. 

 

 

 

 

 

 


