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EMBALAGEM 3,6 Litros 

RENDIMENTO 15 a 20m² 

COR Branco 

DEMÃOS NECESSÁRIAS 2 a 3 demãos 

DENSIDADE 1,40 a 1,45g / cm³ 

ACABAMENTO Fosco 

SECAGEM FINAL 4 horas 

SECAGEM AO TOQUE 1 hora 

TEMPO ENTRE DEMÃOS 4 horas 

VALIDADE 24 meses a partir da 
data de fabricação 

PREPARO DO LOCAL PREPARO DO PRODUTO 

 SUPERFÍCIE DE GESSO: Lixar até obter um 
substrato liso, firme, seco e limpo. Para superfícies 
novas, aguardar a secagem total do gesso e da 
massa corrida aplicada sobre ele 

 SUPERFÍCIE COM UMIDADE: Identificar a origem e 
aguardar a secagem completa do substrato 

 REBOCO NOVO: Lixar até obter um substrato liso, 
firme, seco e limpo. Aguardar 14 dias antes de 
aplicar quaisquer produtos de acabamento sobre 
o mesmo, como por exemplo: Massa Acrílica, 
Massa Corrida, Massa de PVA e pintura  

 SUPERFÍCIE COM BOLOR: Lavar a superfície com 
solução de água sanitária e água. Diluindo 1 parte 
de água sanitária para 1 parte de água. Remover 
esta solução com auxílio de uma esponja e água 
em abundância. Lixar até obter um substrato liso, 
firme, seco e limpo. 

 

 A BAUTECH TINTA IMPERMEABILIZANTE PARA TETO 
DE BANHEIRO é fornecido pronto para uso, basta 
homogeneizar rapidamente o produto. Não necessita 
adicionar água para a aplicação 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICAÇÃO 

 Para aplicação/pintura, utilizar rolo de lã de pelo baixo ou pincel de cerdas macias; 

 Aplicação deve ser realizada em duas ou três demãos, com intervalos de 4 horas. 

DETALHES DE PREPARO E APLICAÇÃO 

 

BAUTECH TINTA IMPERMEABILIZANTE PARA TETO 

DE BANHEIRO 
O PRODUTO 
É uma tinta super lavável, de acabamento fino e fosco. 
Estudada e desenvolvida para eliminar o problema de 
desplacamento da tinta aplicada sobre o painel de gesso 
no teto de banheiro, sauna e outros ambientes com alta 
presença de vapor d`água.  
 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Paredes e tetos, em locais com presença de umidade 
e/ou vapor d`água; 

 Locais com baixa ventilação e iluminação. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Fino acabamento 

 Alta aderência sobre o painel de gesso 

 Excelente cobertura em apenas 2 demãos 

 Resistência a formação de fungos e bactérias 

 Impermeável ao vapor d`água e super lavável 
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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 10 graus Celsius ou acima de 35 graus Celsius 

 Não pode ser aplicado em substratos úmidos ou molhado 

 Não suporta pressões hidrostáticas negativas. 

 Condições climáticas menos favoráveis (temperatura baixa e umidade relativa do ar elevado) podem 
fazer com que o tempo de secagem e cura deste produto seja alterado 

 


