
 

 
 

IM
P

ER
M

EA
B

IL
IZ

A
N

TE
S 

1/4 

BAUTECH BRASIL                          0800-778-0807 

info@bautechbrasil.com                www.bautechbrasil.com.br 

Ficha Técnica 0.019 
Última Revisão: 01 de Abril de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

COR CINZA 

INTERVALOS ENTRE 
DEMÃOS 

4 horas 

TEMPO PARA 
APLICAÇÃO 

50 a 60 minutos 

DEMÃOS 3 demãos 

ÁGUA PARA PREPARO 5 Litros 

RENDIMENTO 6m²/ Embalagem de 
12kg 

EMBALAGEM 12kg 

VALIDADE 24 meses a partir da 
data de fabricação 

PREPARO DO LOCAL PREPARO DO PRODUTO 

 A superfície que será impermeabilizada deverá ser 
de cimento, estar limpa, isenta de pó, graxa, óleo, 
desmoldante, produtos de cura, tratamentos de 
superfície, revestimento, nata de cimento ou 
qualquer substância que possa impedir a adesão 

 Rachaduras ou fissuras devem ser reparadas antes 
da aplicação. Consulte a nossa linha de produtos. 

 Buracos e imperfeições devem ser reparados. Para 
esta aplicação recomendamos o uso do BAUTECH 
RAPDEZ  

 

   Em um recipiente limpo, adicionar os 5 litros de 
água limpa e em seguida, acrescentar os 12 Kg do 
BAUTECH BALDRAME, misturando até total 
homogeneidade (aproximadamente 5 minutos). Para 
facilitar e acelerar o processo de mistura 
recomendamos o uso uma hélice acoplada a uma 
furadeira ou misturador mecânico 

 No caso da adição de BAUTECH RECRISTAL o qual 
potencializa o poder cristalizante, para preparo 
recomendamos adicionar 5 litros de água limpa e 
500mL de BAUTECH RECRISTAL e misturar até total 
homogeneidade 

 Após a mistura (em ambos os casos) o tempo para 
aplicação é de 50 a 60 minutos. 

 
APLICAÇÃO 

 Para aplicação utilizar trincha, brocha, pincel ou desempenadeira metálica 

 Antes da aplicação de cada demão é necessário umedecer o local  

 Aplicar o BAUTECH BALDRAME em 3 demãos com intervalos de 4 horas entre cada demão. Para assegurar a 
qualidade da aplicação se faz necessário o consumo mínimo de 2,8 Kg/m². 

 A liberação do local para continuação das etapas da obra é de 4 horas após a aplicação da última demão 

 Para testes de estanqueidade se faz necessário aguardar 72 horas de cura 

DETALHES DE PREPARO E APLICAÇÃO 

 BAUTECH BALDRAME 
O PRODUTO 
É um impermeabilizante mono componente de 
consistência fluída, desenvolvido para suportar altas 
pressões hidrostáticas negativas e positivas, possui em 
sua composição cristalizantes capazes de impedir o 
efeito capilar, sendo ideal para uso em baldrames e 
muros de arrimo. Após sua aplicação forma uma 
membrana semi-flexível, impermeável e monolítica. 
 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Na impermeabilização de baldrames e muros de 
arrimo 

 Também em estruturas enterradas ou apoiadas com 
a presença de lençol freático  

 Indicado para áreas industriais, comerciais ou 
residenciais 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Fácil de aplicar, pois possui cor grafite facilitando a 
visualização; 

 Suporta altas pressões positivas e negativas 

 Grande longevidade 

 Pode ficar exposto ao sol e chuva 

 Cura Rápida, facilitando a liberação do local aplicado 
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PRECAUÇÕES 

 Manter a embalagem sempre fechada, quando não 

estiver em uso. 

 Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade 

que não o condicionamento do produto. 

 Armazenar a embalagem original em local seco, 

ventilado e longe de fontes de calor. 

 Manter fora do alcance de crianças e animais. 

 Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente 

ventilado até a secagem. 

 É recomendável o uso de EPI’s (equipamento de 

proteção individual) como luvas, botas e óculos de 

proteção. 

 Em caso de contato com pele e olhos, lave com água 

potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não 

provoque vômito. Em ambos os casos, consulte 

imediatamente um médico e leve a embalagem. 

GARANTIA 

As informações aqui contidas são respaldadas por 

testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de 

valores e resultados podem oscilar devido a 

particularidades de ambiente e/ou utilização do 

produto, que não são de responsabilidade do 

fabricante. Não há outras garantias expressas ou 

implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou 

revendedor tem autoridade para estender, alterar ou 

renunciar a estas provisões. 

LIMITAÇÕES 

 Não aplicar em substratos com temperaturas abaixo 10ºC ou acima de 35ºC 

 O concreto ou alvenaria deverá estar com resistência compatível e não pode estar encharcado 

 Não possui resistência química ou resistência a abrasão. 
 


