
Ficha Técnica Betume da Judéia 
Impermeabilizante para madeira  
Benefícios 
 Excelente resistência 

às intempéries. 
 Destaca os veios da 

madeira e tem 
aparência natural. 

 Fácil de aplicar. 
 
Rendimento 
 3m² (250ml) 
 6m² (500ml) 
 12m² (1 litro) 
 60m² (5 litros)  
 216m² (18 litros) 
* Quantidade indicada 
por demão. 
 
Embalagens 
Frascos de 250ml, 
500ml, 1 litro e latas de 
5 litros e 18 litros. 
 
Validade 
 36 meses. 
 

O que é o Betume da Judéia 
O betume da Judéia é um mineral impregnado de betume. É um tipo asfalto natural, isto é, não derivado de petróleo. O betume é solúvel em hidrocarbonetos, entre os quais o mais comum é a aguarrás. 
Cor Marrom-escuro a preto (dependendo da diluição) 
Acabamento Aspecto envelhecido semi-brilhante 

Características 
O betume da Judéia é um pigmento não tóxico e com excelente custo-benefício. Ele é utilizado como stain escurecedor por seu alto grau de proteção de madeiras expostas às condições climáticas em construções navais e residenciais. Nós usamos o betume polimerizado junto com os óleos e resinas do Olio per decking e do verniz naval Tru-spar coloridos para aumentar a resistência destes acabamentos. 
Composição 
Asfalto natural e solvente. 
Indicações 
O betume da Judéia é indicado para proteger e tingir madeira de ambientes internos e externos sem acabamento. Também é indicado para gesso, cerâmica, cobre, couro, latão e outros metais. 
Recomendações para aplicação do Betume da Judéia 
 Trabalhe em ambiente ventilado, isto é, com corrente de ar. 
 Espalhe o betume com pincel, pano ou esponja. 
 Diluir o betume de tungue com Thinner GIF Eco, terebintina, limoneno ou aguarrás. 
 Importante: não aplicar o betume sobre madeira com acabamento. 

Preparação da madeira 
Madeira sem acabamento 
 Lixe a madeira até a grana 150 seguindo a progressão normal de granas (granas grossas para remoção de resíduos e finas para eliminar marcas das lixas). Quanto mais fino o lixamento mais clara a cor final do tingimento. 
 Limpe a superfície da madeira antes de aplicar o betume: remova toda a sujeira, pó e partículas. A superfície deve estar limpa e seca. Não aplicar sobre madeira úmida/verde. 

Madeira com acabamento 
 Remova completamente o acabamento com o removedor Remove+ até que a madeira esteja exposta e prepare a madeira conforme descrito para madeira sem acabamento. 

Demãos 
Aplique o número de demãos necessárias para obter a cor desejada. 
Preparação do betume 
O betume da Judéia pode ser aplicado puro ou diluído com aguarrás ou terebintina. Para diluir, utilize um recipiente apropriado e dilua apenas a quantidade que será utilizada no trabalho atual. Outra técnica para clarear o tom do betume é misturá-lo com o solvente em uma placa de vidro ou metal com o pincel imediatamente antes da aplicação. 
Teste a cor final do betume da Judéia em uma peça da mesma madeira daquela que vai ser tingida para ter certeza de ter a cor desejada. 
Aplicação 
Aplique sempre no sentido dos veios da madeira em movimentos leves e iguais. Depois que a superfície estiver completamente tingida remova o excesso com um pano limpo e seco para igualar a cor de toda a superfície. Espere até que toda a superfície da madeira esteja seca antes de aplicar mais demãos do betume da Judéia.  

Mais informações sobre os nossos produtos visite o site: 
www.ironfittings.com.br  
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Consertando defeitos 
Caso a aplicação apresente defeitos, utilize uma estopa ou pano úmido de aguarrás para remover o excesso e corrigir as imperfeições. Depois de seco, aplique verniz ou cera para dar o acabamento. 
Tempo de secagem 
Entre demãos: 2 horas. 
Total: 2 horas. 
Segurança 
Ingredientes naturais podem ser perigosos para usuários e ambiente se não forem utilizados corretamente. Siga as orientações abaixo: 
 PRODUTO INFLAMÁVEL. 
 Mantenha a embalagem do produto bem fechada e em ambiente ao abrigo do sol, fontes de calor e de ignição e sem umidade. 
 Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas as recomendações ou quaisquer declarações sobre o produto (nesta ficha de informações ou em outro documento) estão corretas de acordo com o nosso melhor conhecimento atual, mas não temos controle sobre a qualidade ou as condições do substrato ou muitos outros fatores que afetam o uso e a aplicação do produto. Entretanto, a menos que especificamente atestado por nós de outro modo, não aceitamos qualquer tipo de responsabilidade pelo desempenho do produto ou por qualquer perda ou prejuízo proveniente de sua utilização. Todos os produtos fornecidos e as recomendações estabelecidas estão sujeitos aos nossos requisitos padrões e condições de venda. O usuário deve requerer uma cópia deste documento e revê-la cuidadosamente. O conteúdo desta ficha de informações está sujeito a modificações periódicas baseada na nossa experiência e política de desenvolvimento contínuo. O usuário é responsável por verificar se esta ficha de informações está atualizada antes de utilizar o produto. 



As informações servem apenas como guia geral. As condições de uso variam e é sempre recomendável fazer um teste de amostra. A falha em seguir as instruções descritas cancela qualquer garantia implícita com relação ao produto. 
 


