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EMBALAGEM 3,6 e 12 Litros 

RENDIMENTO 120m²/ embalagem 
de 12 Litros 

CORES Incolor, Branco, 
Cinza, Concreto, 
Cerâmica, Cerâmica 
Telha e Vermelho  

DEMÃOS NECESSÁRIAS 2 (duas) demãos 

DENSIDADE 1,02 g/cm³ 

LIBERAÇÃO 12 horas 

TEMPO ENTRE DEMÃOS 4 horas 

SECAGEM AO TOQUE 6 horas 

ACABAMENTO Acetinado 

VALIDADE 24 meses a partir da 
data de fabricação 

PREPARO DO LOCAL PREPARO DO PRODUTO 

 A superfície deve estar limpa, seca, livre de poeira, 
nata de cimento, ceras, desmoldantes ou qualquer 
substância que possa atrapalhar a adesão. 
Estruturalmente a superfície deve estar sã e 
compatível com seu uso, ou seja, sem trincas 
estruturais ou fragmentação mediante atrito; 

 O acabamento superficial dependerá do estado do 
substrato, se houver imperfeições, estas serão 
salientadas; 

 Remover todo agente de cura, resina e cera 
existente antes da aplicação; 

 
  

 O BAUTECH RESINA ACRÍLICA MULTIUSO deve ser 
preparado de acordo com o substrato: Para substratos 
novos, diluir a Resina, acrescentado 30% de água, na 
primeira e segunda demão; Para substratos antigos 
e/ou repintura, diluir a Resina, acrescentando 10% de 
água. 

 
 
 

 

APLICAÇÃO 

 Utilizar rolo de veludo ou lã, pincel de cerdas macias, trinchas ou pulverizador de baixa pressão; 

    Aplicar a primeira demão e após 4 horas, aplicar a segunda demão; 

 

 

 

DETALHES DE PREPARO E APLICAÇÃO 

 BAUTECH RESINA ACRÍLICA MULTIUSO 
O PRODUTO 
É um verniz de alta performance à base de Resina 
Acrílica. Disperso em água, para acabamento superficial 
acetinado em substratos minerais, pisos de concreto, 
ardósia, pedras naturais, tijolos e telhas de Barro ou 
cimento. 
 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Telhas de concreto ou barro; 

 Pisos de concreto ou cimento queimado; 

 Garagens, estacionamentos, calçadas e hangares; 

 Pisos de bloco intertravados ou concreto estampado; 

 Pedras naturais, mármores e ardósias; 

 Tijolos em fachadas e revestimentos. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Altera ligeiramente o aspecto do substrato tratado 
com a resina; 

 Ação Impermeabilizante; 

 Evita incrustações, bactérias, fungos e algas; 

 Mantém o aspecto limpo; 

 Fácil aplicação;    

 Incolor e sem cheiro; 
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Produto a base de resina acrílica, espessantes, biocidas não metálicas, coalescentes, fungicida, outros 

aditivos e água. 

 

COMPOSIÇÃO 

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 

 Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C, superior a 40°C e umidade 
superior a 90 %; 

 Condições climáticas menos favoráveis (temperaturas baixas e umidade relativa do ar elevada), podem fazer 
com que o tempo de secagem e cura deste produto seja alterado; 

 


