
 
Ficha Técnica  

 Colad_TDS_ Betume_UV_Grosso _915020_PT page 1 

 
Data de criação: 20-08-2020 

 Última alteração: 20-04-2021 
  Número de páginas: 2 

Dados gerais 
 
Código artigo: 915020 
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Specificação 
 
Betume UV pronto a usar para preencher pequenas fendas, mossas e lascas de pedra. 
O Colad Fast Curing System Betume UV Grosso é um betume UV multiusos, perfeito para reparações inteligentes e 
pontuais. O betume é um produto com um único componente, o que facilita a aplicação. Pode ser aplicado em 
várias superfícies, como aço, alumínio e plástico. O betume pode ser aplicado com uma espátula ou borracha e o 
tubo prático facilita a dosagem. Fácil de secar com a lâmpada de cura UV Colad, o tempo de cura depende da 
distância da luz e da espessura da camada. Pronto para continuar o processamento imediatamente. 
 
Características 

• Betume de 1 componente 
• Fornecido num tubo preto resistente aos raios UV 
• Para preencher pequenas fendas, mossas e lascas de pedra 
• Estireno livre 

 
Vantagens 

• Pronto a usar; não é necessário adicionar um endurecedor 
• Dosagem fácil graças ao tubo 
• Aplicação fácil 
• Especialmente concebido para preencher fendas, mossas e lascas de pedra 
• Podem ser aplicadas várias camadas finas umas a seguir às outras  
• O tempo de cura depende da distância da luz e da espessura da camada 
 

Como utilizar: O material está pronto a ser utilizado (1 componente). Certifique-se de que a superfície está lixada, 
limpa, sem pó e desengordurada. Aplique o Fast Curing System Betume UV com uma espátula em camadas finas 
(para obter os melhores resultados, utilize as espátulas Colad (art. n.º 9105/9107) ou as espátulas metálicas 
japonesas Colad (art. n.º 9100)). Certifique-se de que a espessura da camada aplicada não excede 1 mm. Várias 
camadas mais finas asseguram o melhor resultado final. Cure o Betume UV com a Colad Fast Curing System 
Lâmpada UV (art. n.º 9000). O tempo de cura depende da distância da luz e da espessura da camada. Podem ser 
aplicadas várias camadas umas a seguir às outras. Pode aplicar a camada seguinte diretamente após a cura da 
primeira camada; não é necessário lixar. Lixe a superfície quando tiver obtido a quantidade certa de 
preenchimento. Se necessário, prossiga com o Colad Fast Curing System Betume UV Fino ou com uma massa de 
enchimento recomendada pelo seu fornecedor de tintas para garantir uma superfície imaculada. 
 
Especificações técnicas 
 
Cor: Cinzento 
Conteúdo: 190 g (tubo preto resistente aos raios UV) 
Armazenamento: Armazenar entre +7 °C e +25 °C manter no interior /antes da aplicação, proteger das fontes de luz 
UV e da luz solar direta. 
Vida útil: 12 meses 
Embalagem: 12 tubos por caixa 
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Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material 
 
É da responsabilidade do utilizador ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos e da ficha 
de dados de segurança do material. É da responsabilidade do utilizador ler e aplicar as informações. 
 
Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de proteção 
necessários. As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e especificações do 
fabricante de equipamento original. Todas as informações destinam-se à consideração, pesquisa e verificação do 
utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas estão fora do controlo da EMM International B.V. É da 
responsabilidade do utilizador determinar a adequabilidade de quaisquer dos produtos mencionados para a 
aplicação específica do utilizador. 
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