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DESCRIÇÃO
Betucreto AL é utilizado em pinturas refletivas de impermeabilizações asfálticas, 
moldadas no local e para acabamento de impermeabilizações executadas com 
mantas asfálticas aluminizadas.

CARACTERÍSTICAS
Produto formulado com asfalto modificado, aditivos, resinas, pasta aluminizada 
e solvente orgânico de secagem rápida.

ESPECIFICAÇÃO 
Especificação conforme fabricante Betumat.

USO
Acabamento final aluminizado em impermeabilizações feitas com Betumanta 
AL e Betumanta P-AL. Em impermeabilizações feitas com Betufrio, Betoxi e 
Betuplast, onde a proteção mecânica é a pintura refletiva, o uso da solução 
Betucreto AL é indicado.

CONSUMO
1 litro para cada 7m².

FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO
Trincha, pincel, brocha, pistola air less. 

LIMPEZA DE FERRAMENTAS 
A limpeza das ferramentas deve ser realizada com querosene ou aguarrás.

SISTEMA DE APLICAÇÃO
Não requer diluição, é aplicado como pintura.

CUIDADOS
•Não aplicar na chuva.
•Não diluir.
•Não aplicar em locais totalmente fechados.
•Contém solvente em sua composição, não inalar ou expor próximo a fonte de 
  calor e fogo.

OUTRAS ORIENTAÇÕES
•Recomenda-se o uso de EPI’s (luvas, capacetes, botas, máscara de gases, 

óculos de segurança) para aplicação do produto. 
•Líquido Inflamável, ONU 1999, Classe 3, grupo de embalagem III. Em caso de 

incêndio, utilize pó químico, dióxido de carbono, espuma química ou neblina 
d’água.

•Para outros esclarecimentos sobre manuseio e segurança, acesse a FISPQ 
(Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) disponível em 
nossa home page www.betumat.com.br

EMBALAGEM
•Galão de 3,6 L
•Lata de 18 L
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ARMAZENAGEM
Armazenar em local seco, coberto e longe da fonte de calor.
Empilhamento máximo:

Galão de 3,6 L: 4 caixas
Lata de 18 L: 3 latas

VALIDADE DE ESTOCAGEM
12 meses
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