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SOPRADÈRE 
SOPRADÈRE é uma pintura à base de asfalto, solventes e 
aditivos, para aplicação como primário com o objectivo de 
melhorar a aderência. 
 

 
 

APLICAÇÃO 

 SOPRADÈRE é utilizado na preparação de 
superfícies de betão, metal ou madeira, que 
venham a ser impermeabilizadas com 
membranas betuminosas, auto adesivas ou 
aplicadas a fogo com  o objectivo de melhorar 
a aderência do material impermeabilizante ao 
suporte. 

 

 

 

 

 

REGULAMENTAÇÃO 

 Sistema de Qualidade de acordo com a 
ISO:9001. 

 

 

 

 

 

 

 

 VANTAGENS 

 Aplicação a frio. 

 Secagem rápida e utilização imediata. 

 Monocomponente, pronto a ser aplicado. 

 Garante uma boa aderência aos materiais de 
impermeabilização aplicados com calor ou 
soldados com fogo. 
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APLICAÇÃO EM OBRA 

 O produto aplica-se a frio, sem diluir, com 
trincha, rolo ou pincel. É necessário agitar 
antes de usar. Deixar secar completamente 
antes de colocar a membrana betuminosa. 

 SUPORTE:  
A superfície onde se vai aplicar deverá estar 
limpa de pó, materiais soltos ou mal aderidos, 
resíduos de gordura ou antiaderentes e 
qualquer sujidade em geral.  
Nos casos em que existam buracos ou 
saliências, é conveniente regularizar 
previamente a superfície para assegurar um 
bom rendimento. 

 RENDIMENTO:  
Depende da rugosidade do suporte. Em geral, 
para suportes rugosos e absorventes (betão, 
madeira) o rendimento aproximado é de 0,25 
l/m². Para suportes lisos e não absorventes o 
consumo pode ser ligeiramente inferior. 

 

PRECAUÇÕES 

 SOPRADÈRE é um produto inflamável. 

 SOPRADÈRE contém xileno. 

 Manter afastado de qualquer fonte de ignição e 
não fumar durante a aplicação. 
 
 

 
 

 Em áreas fechadas, ventilar bem, se 
necessário usar ventilação forçada e 
equipamento de proteção adequado. 

 Quando se utiliza chama, é obrigatório manter 
as latas afastadas de pelo menos 10 metros, 
quer estejam abertas ou não. 

 Consultar ficha de segurança antes de usar o 
produto. 

 

APRESENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO 

 
SOPRADÈRE 

Bidão (L) 5 30 

Palete (L) 600 720 

Palete (Bidões) 120 24 

Rendimento (l/m²) 0,25 

Consumo (g/m²) 
230-250 (depende da rugosidade do 

suporte) 

Armazenamento  

Conservar a embalagem original selada, 
num lugar fresco, seco e protegido das 
geadas. Evite as áreas quentes de 
armazenamento (>30 °C), inclusive por 
períodos breves.  
Os produtos não devem ser expostos à 
luz direta ou manter-se dentro de 
veículos. Os produtos  sem abrir têm 
uma vida útil de 12 meses. Após a 
remoção de algum conteúdo, voltar a 
selar os recipientes para que fiquem 
herméticos. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS SOPRADÈRE 

Aparência  Líquido preto homogéneo, depois de seco a película mantém a sua cor 

Conteúdo sólido > 40% em peso (conforme DTU 43) 

Massa volumétrica a 25ºC (valor indicativo) 950 ± 50 Kg/m³ 

Pseudo-viscosidade Nº4 a 20ºC (NFT 30-014) 40 a 60 sec. 

Ponto de inflamação (ASTM D 56) +24ºC 

Tempo de secagem no betão Inferior a 1 hora 

 

 


