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Data da última revisão: 01/2010 

DEFINIÇÃO  

BETOL ECOLÓGICO é uma emulsão asfáltica ecológica à base de água, que forma uma 
película com excelente propriedade de proteção impermeável aos diversos materiais 
utilizados na construção, resistindo ao meio agressivo. 

BETOL ECOLÓGICO é uma forma fácil e econômica de proteger concretos e argamassas. 

APLICAÇÕES 

 Fundações 

 Baldrames 

 Muros de arrimo 

 Concreto e alvenaria sujeito a meios agressivos 

 Primer para mantas asfálticas 

VANTAGENS 

 Aplicação fácil e econômica 

 Grande cobertura 

 Ecológico à base de água 

 Pode ser aplicado com o substrato úmido 

 Pode ser utilizado como material de enchimento 

 Superior resistência 

PREPARO DA SUPERFÍCIE 

A superfície deverá estar resistente, regular, limpa, isenta de óleo, poeira e materiais não 
aderidos. 

PREPARO DO PRODUTO 

 Pronto para uso. 

 Misture bem antes de usar. 

 Como material de enchimento pode ser adicionado areia. 
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 APLICAÇÃO DO PRODUTO 

1. Aplique de duas a três demãos bem fartas; 

2. Entre as demãos aguarde um intervalo de no mínimo 6 horas. 

PRECAUÇÕES DE USO 

 Não aplique com o tempo chuvoso 

 Não aplique em reservatórios de água. 

RENDIMENTO 

De 300 a 500 ml/m². 

FERRAMENTEAS 

Utilize pincel, trincha ou vassourão de pêlo. 

CARACTERÍSTICAS  

COR 

Líquido viscoso marrom escuro. 

DENSIDADE 

1,00 g/cm³. 

COMPOSIÇÃO BÁSICA 

Emulsão asfáltica. 

ARMAZENAGEM 

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais. 

EMBALAGENS 

 1 litro 

 3,6 litros 

 18 litros 

 200 litros 
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SEGURANÇA 

Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética. 

PRIMEIROS SOCORROS 

INALAÇÃO 

Remover para ambiente fresco e ventilado. 

INGESTÃO 

Não provoque vômito. Procure um médico.  

CONTATO COM OS OLHOS 

Lave com bastante água durante 15 minutos. Procure um médico.  

CONTATO COM A PELE 

Lave com bastante água durante 15 minutos e aplique um creme hidratante. 

Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de 
saúde mais próximo. 

VALIDADE 

24 meses sem violação da embalagem. 

 

Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico da Mactra: (11) 
4538.7744 / suporte@mactra.com.br  

Químico responsável – CRQ 4462935 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                        


