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Fita Anticorrosiva

DESCRIÇÃO
Fita Anticorrosiva.

CARACTERÍSTICAS 
Filme de polietileno, antifungos, laminado, coberto em uma das faces por 
massa asfáltica modificada, com polímeros elastoméricos e protegida com filme 
antiaderente destacável. 

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

USO
Betufita Preta® é utilizada no revestimento externo de tubulações enterradas. 
Possui alta resistência dielétrica, também resiste a fungos, a bactérias, a ação 
de ácidos e a álcalis. 
Betufita Preta® tem excelente capacidade de adesão e coesão e quando aplicada 
em anéis de solda (juntas de campo), tem a mesma eficiência e qualidade que 
são  encontradas nos sistemas de revestimentos convencionais (esmalte de 
alcatrão de hulha, esmalte asfáltico, polietileno/polipropileno extrudado, fusion 
bonded epóxi e tintas epóxi). 
Quando utilizada em conexões e peças especiais, desde que estejam 
previamente imprimadas com Betucreto 20®, proporciona excelente aderência 
e acabamento.

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

SISTEMA DE APLICAÇÃO
•Se a camada de solução de imprimação estiver seca e não pegajosa deve ser 

realizada nova aplicação sobre a camada existente.
•O prazo de aplicação da fita sobre a solução de imprimação não deve exceder 

a 72 h. Neste caso, a solução de imprimação deve ser removida e uma nova 
aplicação deve ser efetuada.

•A fita anticorrosiva Betufita Preta® pode ser aplicada por máquina ou 
manualmente, atendendo as seguintes condições: 
a)sobre os cordões de solda circunferenciais e longitudinais deve ser aplicada 

uma fita anticorrosiva Betufita Preta® de 50 mm de largura em toda 
extensão da solda antes da aplicação do revestimento;

b)a Betufita Preta® deve sempre ser aplicada sobre a solução de imprimação 
e a temperatura do tubo deve ser inferior a 50 °C.

•A Betufita Preta® deve ser aplicada helicoidalmente, removendo-se o filme 
antiaderente quando existente, com uma tensão uniforme e sobreposição 
constante, para evitar rugas e bolsas de ar.

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

•A sobreposição do reparo sobre o revestimento original deve ser de 150 mm 
em ambos os lados.

•As emendas entre rolos, durante a aplicação da fita, devem ser feitas das 
seguintes formas:
a)para tubos com diâmetros nominais menores ou iguais a 200 mm (8 in), após 

terminado o rolo em uso, levantar aproximadamente meia circunferência 
da fita aplicada no tubo e posicionar a ponta do início do novo rolo por baixo 
e continuar aplicando a fita normalmente;

b)para tubos com diâmetros nominais iguais ou maiores que 250 mm (10 
in), após terminado o rolo em uso, levantar aproximadamente 300 mm da 
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Largura (m)

0,03 x 30 m - (1.17”)

0,03 x 30 m - (1.17”)

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

20 rolos -  (18,00 m²)

28 rolos -  (25,20 m²)

12 rolos -  (18,00 m²)

08 rolos -  (24,00 m²)

04 rolos -  (18,00 m²)

04 rolos -  (27,60 m²)

Dimensões da 
caixa

(C x L x A)

45 x 45 x 18 cm

45 x 45 x 24 cm

45 x 45 x 18 cm

45 x 45 x 24 cm

45 x 45 x 18 cm

45 x 45 x 24 cm

Peso da caixa 
(kg)

25,60

27,60

25,60

33,50

25,60

35,70
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fita aplicada no tubo e posicionar a ponta do início do novo rolo por baixo e 
continuar aplicando a fita normalmente.

PROTEÇÃO MECÂNICA 
Utilizar Betufita Branca.

CUIDADOS
•Atente para o empilhamento máximo por caixa, mantenha a fita na embalagem 

original  e fechada. 
•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

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.


