
 

 
 

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 0.015 
Última Revisão: 13 de Março de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBALAGENS 4 e 12kg  

DILUIÇÃO 30% em água 

RENDIMENTO 50m² por 
embalagem de 12kg 

COR Branco  

DEMÃOS NECESSÁRIAS 3 (três demãos) 

INTERVALO ENTRE 
DEMÃOS 

4 horas 

LIBERAÇÃO APÓS 
ÚLTIMA DEMÃO 

24 horas 

VALIDADE 24 meses a partir da 
data de fabricação 

PREPARO DO LOCAL PREPARO DO PRODUTO 

 A limpeza do substrato é primordial para a 
eficiência do produto. Portanto o local deve estar 
totalmente seco, íntegro, sólido e livre de qualquer 
substância que possa atrapalhar a adesão. 

 Não aplique o produto sobre superfícies 
betuminosas, como asfalto e piche. 

 Caso exista cera, resina ou outros produtos que 
formem películas no substrato, é preciso remover 
completamente antes de aplicar o produto. 

 Imperfeições, trincas ou fissuras devem ser 
eliminadas antes da aplicação, e recomenda-se o 
produto BAUTECH FITA TRINCA. 

 Para aplicação em bases cimentícias novas é 
necessário aguardar o prazo mínimo de 28 dias de 
cura. 

 No caso de aplicação em substrato rugoso ou com 
brita exposta, aplique o BAUTECH IMPER-PÓ com a 
função de regularização, e aguarde 9 dias de cura. 

 
 
 
 
 

 O produto é fornecido concentrado, portanto dilua 30% 
de água e misture por aproximadamente 5 minutos. 

 No caso de pigmentação, utilizar no máximo 3 bisnagas 
de 50ml de BAUTECH COLORSET para cada embalagem 
de 12kg, e misture bem até obter homogeneidade. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETALHES DE PREPARO E APLICAÇÃO 

 BAUTECH PAREDE 
O PRODUTO 
É um Impermeabilizante à base de resina acrílica, na cor 
branca, protetor de superfícies verticais contra batidas 
de chuva. 
 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Impermeabilização de paredes sujeitas a forte 
incidência de chuva e vento 

 Indicado como pintura para estruturas expostas a 
intempéries 

 Aplicável sobre reboco, pinturas, texturas, telhas ou 
fibrocimento 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Impermeabilizante à base de resina acrílica 
superflexível 

 Alta resistência a pressões hidrostáticas positivas 

 Rendimento de 50m² por embalagem 
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APLICAÇÃO 
 Aplique o BAUTECH PAREDE com o auxílio de rolo de pintura, trincha, pincel ou brocha. 
 Após diluição, aplicar em 3 demãos com intervalos de 4 horas. 
 Aguarde 24 horas para a liberação. 
 Em bases porosas e/ou irregulares, o consumo poderá ser alterado. 

 

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 

 O material não deve ser aplicado sobre superfície úmida 

 Não aplique se o substrato indicar, ou atingir nas próximas horas, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 

35°C 

 Concreto ou alvenaria deverá estar com resistência compatível (21 dias) 

 O BAUTECH PAREDE não possui resistência química. 

 


