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DENSIDADE 2.250 Kg/m³ 

TEMPO DE TRABALHO 20 – 30 minutos 

FATOR ÁGUA 0,800 Litros / 
embalagem 

EMBALAGEM 5kg 

RENDIMENTO 22kg/ cm de 
espessura/ m² 

GRANULOMETRIA 0 a 2mm 

VALIDADE 24 meses a partir da 
data de fabricação 

IDADE 1 hora                             /     6 horas                          /     28 dias 

COMPRESSÃO 10 mpa                           30 mpa                                45 mpa  

PREPARO DO LOCAL PREPARO DO PRODUTO 

 O substrato deverá ser rugoso, limpo, são e isento 
de graxa, óleos, poeiras ou qualquer substância 
que possa atrapalhar a ancoragem. 

 Em um recipiente (metálico ou plástico) limpo, 
adicionar 0,8 litros de água, em seguida adicione o 
RAPDEZ lentamente enquanto é executada a mistura, 
até obter uma massa homogênea e pastosa. 

 
 

APLICAÇÃO 

 Aplicar o BAUTECH RAPDEZ com uma colher de pedreiro, de modo convencional; 

 Dar acabamento com desempenadeira metálica; 

 Considerar a espessura mínima de 1 cm; 

 Promover juntas a cada 2 m de distância. 

 Em caso de dúvidas, verifique detalhes técnicos e de aplicação previamente com o Departamento Técnico 
da BAUTECH, via e-mail (sac@bautechbrasil.com.br) ou pelo telefone 0800-778-0807. 

DETALHES DE PREPARO E APLICAÇÃO 

 BAUTECH RAPDEZ 
O PRODUTO 
É uma massa de secagem rápida, monocomponente, 
com alto teor de polímeros, dispensa o uso de primer. 
Basta umedecer o local do reparo. Sua secagem se dá 
em 1 hora. Ideal para qualquer intervenção de rápida 
execução. Basta misturar água e aplicar. 
 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Reparos rápidos em garagens e calçados, 
restabelecendo o tráfego de carros e pedestres em 
apenas 2 horas; 

 Reparos rápidos em alvenaria, liberando para 
pinturas à base acrílica em 12 horas; 

 Fixação de louças sanitárias, portas, ralos, bocas de 
lobo, janelas, condutos elétricos, etc.; 

 Produto auxiliar em trabalhos de impermeabilizações 
ou pisos vinílicos, onde se exige umidade baixa. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Fácil aplicação; 

 Permite liberação para tráfego em apenas 1 hora; 

 Instalações hidráulicas e elétricas emergenciais; 

 Permite fixações rápidas; 

 Reparo rápidos em garagens e estacionamentos.  
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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 aplique quando a temperatura da base estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura 

inferior a 5°C ou superior a 38°C. 


