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INSTRUÇÕES

VANTAGENS

•  Sem retracção  
após secagem.

•  Excelente poder 
adesivo em todos 
os suportes.

CONSEILS DE POSE

Para obter um acaba-
men to impecável, faça 
sempre o polimen to 
do SEMIN AGENTE DE 
TAPAMEN TO EXTERIOR 
antes da secagem e 
endure cimento  
completos.

DEFINIÇÃO TÉCNICA.
Betume fino branco de reparação interior e exterior 
sem retracção com um alto teor em resinas. 
O SEMIN AGENTE DE TAPAMENTO EXTERIOR é um 
betume polivalente que permite efectuar simulta-
neamente trabalhos de tapamento (furos e fissu-
ras), de reparação (rebordos de janelas, ângulos 
deteriorados…) e de alisamento com uma  quali-
dade de acabamento muito boa.

COMPOSIÇÃO E ASPECTO.
Betume em pó à base de cimentos, cal, resina e 
diversos aditivos. A massa obtida é de cor branca. 

SUPORTES ADMITIDOS.
Cimento, betão, tijolos, perpianho, pedra, betão 
celular, gesso, antigas pinturas, antigos ladrilhos.

REVESTIMENTOS.
O revestimento depois da secagem completa do 
SEMIN AGENTE DE TAPAMENTO EXTERIOR pode 

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
A temperatura de aplicação e de secagem deve 
estar compreendida entre 5 e 35°C. Não utilizar 
massa que tenha começado a endurecer. Sobre 
gesso e betão celular aplicar previamente o nosso 
primário PRIM-SM. Não aplicar em soalhos in-
dustriais. Contém cimento. Produto etiquetado 
Xi irritante. Respeitar as precauções de utilização 
assim como as frases de segurança que figuram 
na embalagem.

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES.
Devem ser limpos, secos, desempoeirados e isen-
tos de qualquer vestígio de óleo de descofragem.
Raspar previamente as paredes que se lascam e 
decapar as antigas pinturas que não tenham um 
bom agarramento assim como os antigos RPE 
(DTU 42-1).
É obrigatório que os suportes tenham uma boa 
coesão. Caso contrário, endurecer os fundos com 
PRIM-SM.

ser feita com todos os tipos de pintura, sistemas 
de impermeabilização, betumes à base de gesso 
ou cimento, pintura de silicato, epóxi, poliuretano.

DOCUMENTOS A CONSULTAR. DTU 42.1
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
• Granulometria: fina.
• Aderência: em conformidade com as exigências 
da DTU 42.1
• pH: 9 depois da secagem.
• Início de ponto: 40 minutos.
• Fim de ponto: 1 h 10.

ACONDICIONAMENTOS.
Sacos de 5 kg e 15 kg sobre palete envolvida com 
capa.

ARMAZENAMENTO.
6 meses ao abrigo da humidade em acondiciona-
mento de origem não encetado.

TAXA DE MISTURA.
Cerca de 2 l. de água por saco de 5 kg (ou 6 l. 
para 15 kg).

ESPESSURA DE APLICAÇÃO.
Até 30 mm. Certifique-se de que o suporte aceita 
uma tal carga. 

CONSUMO.
Cerca de 1 kg/m2/mm de espessura.

TEMPO DE SECAGEM.
Depende das condições ambientais, da natureza 
do suporte e da espessura de aplicação.
Em geral, para 1 cm de espessura, SEMIN AGENTE 
DE TAPAMENTO EXTERIOR seca em 6 horas.

FINEX SYSTEM
BETUME FINO BRANCO DE REPARAÇÃO

INTERIOR - EXTERIOR

CONSELHOS DE APLICAÇÃO

BETUME FINO 
BRANCO DE  
REPARAÇÃO
O seu alto teor em 
resinas permite que 
o SEMIN AGENTE DE 
TAPAMENTO EXTERIOR 
seja utilizado tanto no 
tapamento como na 
reparação ou no  
alisamento, com um  
resultado de acaba mento 
muito bom.

Classificação AFNOR NFT 36.005  
Família IV - Classe 4 b.

FÓRMULA 
REFORÇADA

ESPESSURA DE APLICAÇÃO 

de 1 a 30 mm


