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40.01 − NEUCEFER − BETUME PEDRA/FERRO 
(Betume Poliéster de 2 Componentes) 

                                                  
 
CONSIDERAÇÕES: Este produto é constituído por resinas de poliester de alta 

reactividade. 
Destina-se a regularização de superfícies metálicas, nomeadamente 
nas carroçarias de veículos, de máquinas, etc.  
 

PROPRIEDADES: 
 

- Boa maleabilidade e aplicabilidade. 
- Bom enchimento.  
- Rápido endurecimento. 
- Grande dureza. 
- Óptima lixagem.  
 

CARACTERÍSTICAS: - Densidade...............................................1,700 ± 0,10  
- Viscosidade..............................................250 ± 25 Poises.(20ºC) 
- Cor...........................................................Amarelada 
- Secagem ao tacto.....................................5 a 10 minutos  
- Secagem profundidade...........................± 2 horas 
- Lixagem...................................................Ao fim de 2 horas  
- COV (compostos orgânicos voláteis)….ª) Valor limite UE para este 

produto cat. (A/i) 500 g/l (2007). Este produto contém no 
máximo 264 g/l COV. 

 
UTILIZAÇÃO: O “NEUCEFER” é usado, fundamentalmente, na reparação de 

superfícies metálicas (mossas), como meio de regularizar as 
mesmas. 
È muito usado na “reparação de chapeiro” em veículos automóveis e 
máquinas industriais. 
 

PREPARAÇÃO DA 
SUPERFICIE: 

Muitas vezes os defeitos peliculares das tintas são resultado de uma 
má preparação da superfície. Neste sentido a superfície metálica 
deve estar limpa, seca, isenta de ferrugem, outros óxidos e sujidade, 
e, convenientemente desengordurada. Uma boa lixagem é 
importante. 
 

PREPARAÇÃO 
DA MISTURA: 

PROPORÇÃO DA MISTURA (100:20) 
Betume.............................................100 partes em peso. 
Catalizador.......................................2 partes em peso. 
 
Retirar uma pequena porção de "BETUME", juntar-lhe o 
“CATALIZADOR”, misturá-los com a espátula intimamente e 
aplicar de imediato. 
Deve preparar-se pequenas porções de mistura para evitar 
desperdícios. 
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APLICAÇÃO: O “NEUCEFER” é fornecido em duas fracções “BETUME” e 
“CATALIZADOR”, que na altura da aplicação devem ser 
intimamente misturadas e imediatamente aplicado. 
É aplicado com espátula directamente à superfície e sem diluição.  
 
 

DILUIÇÃO: 
 
 

È aplicado sem diluição. No entanto o “DILUENTE POLIESTER” 
é o mais apropriado. 

RENDIMENTO: Variável, dependendo da espessura e do método de aplicação. 
 
 

LIMPEZA DO 
MATERIAL: 
 

Com “DILUENTE CELULOSO” logo após aplicação. 

PRECAUÇÕES: -  Produto inflamável. No caso de contacto com a pele ou os olhos 
lavar abundantemente com água. 

-  Aplicar em locais com boa renovação de ar. 
-  Tóxico por inalação ou ingestão. No caso de ingestão recorrer a 

um médico. 
-  Durante a mistura, este produto desenvolve calor (reacção 

exotérmica). 
 

RECOMENDAÇÕES: 
 
 
 
ARMAZENAGEM 
          E 
EMBALAGEM: 

È incompatível com a humidade pelo que deve evitar-se a aplicação 
quando o meio ambiente está húmido. 
  
 
Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em 
condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o 
produto por ordem cronológica de fornecimento. 
Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, 
podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma 
fácil homogeneização do produto. 
É fornecido em conjuntos de duas embalagens, uma corresponde ao 
“BETUME” e a bisnaga ao “CATALIZADOR” nas seguintes 
proporções: 
 
 BETUME                                    CATALIZADOR 
1 x 2Kg                 +                1 bisnaga (40 Gramas). 

 
 
Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as 
características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. 
Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não 
respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina. 
 


