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DESCRIÇÃO
Fita de proteção mecânica.

CARACTERÍSTICAS 
Filme de polietileno na cor branca, com adesivo em uma das faces. 

ESPECIFICAÇÃO
Especificação conforme Norma AWWA C214 e Petrobrás N-2238 rev C.

USO
É indicado como proteção mecânica e prevenção contra a formação de bolhas 
e rugas, impactos acidentais sobre o revestimento de tubulações com fita 
anticorrosiva Betufita Preta®.

CONSUMO
Diâmetro em polegadas x 0,0254 x 3,1416 x metros a ser revestido x 2 = Área 
a ser protegida, ou conforme orientação normativa. 

SISTEMA DE APLICAÇÃO
•A Betufita Branca® deve ser aplicada com sua linha de centro posicionada 

diretamente sobre a sobreposição da fita anticorrosiva Betufita Preta®, 
dispensando o uso de solução de imprimação Betucreto 20®.

•A Betufita Branca® deve ser aplicada helicoidalmente, com uma tensão 
uniforme e sobreposição constante, para evitar rugas e bolsas de ar.

•A Betufita Branca® deve ser aplicada em uma única camada com 53% de 
sobreposição ou em 2 camadas com sobreposição mínima.

•As emendas entre rolos, durante a aplicação da fita devem ser feitas seguindo 
o prescrito no sistema de aplicação da Betufita Preta®.

•A fixação das extremidades da Betufita Branca®, inclusive nas emendas, deve 
ser feita com um anel circular de fita anticorrosiva Betufita Preta® de 50mm 
de largura ou com a própria fita de proteção mecânica Betufita Branca®, 
executado com 3 voltas.

CUIDADOS
•Atente para o empilhamento máximo das caixas, mantendo as fitas nas 

embalagens originais e fechadas. 
•Estocar em locais cobertos, ventilados, longe da fonte de calor e umidade.
•Evite danos na sua superfície, não deixe as bobinas deitadas e não faça atrito 

em suas extremidades.

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

máscara de gases) para aplicação do produto.
•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
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EMBALAGEM

ARMAZENAGEM
•Armazenar em local seco, coberto e longe da fonte de calor.
•Transportar e manter na posição horizontal.
•Empilhamento máximo recomendado: 6 caixas.

VALIDADE DE ESTOCAGEM
24 meses, desde que as fitas sejam mantidas em suas embalagens originais.

Largura (m)

0,05 x 30 m - (2”)

0,10 x 30 m - (4”)

0,15 x 30 m - (6”)

0,23 x 30 m - (9”)

Qtde por caixa

27 rolos -  (40,50 m²)

18 rolos -  (54,00 m²)

09 rolos -  (40,50 m²)

09 rolos -  (62,10 m²)

Dimensões da 
caixa

(C x L x A)

43 x 43 x 18 cm

43 x 43 x 24 cm

43 x 43 x 18 cm

43 x 43 x 24 cm

Peso da caixa 
(kg)

10,80

15,70

12,40

14,70


