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BAUTECH MANTA LÍQUIDA
O PRODUTO
É um produto formulado com o que há de melhor no
mundo em emulsão acrílica pura, com alto poder de
alongamento.
CAMPOS DE APLICAÇÃO
 Lajes
 Calhas
 Áreas frias
 Telhados
 Áreas residenciais, comerciais e industriais
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 Após a secagem, forma uma membrana flexível,
elástica, impermeável, contínua e de alta
performance.
 Total resistência a passagem de água.
 Resistente a pressões positivas.
 Pode ficar exposto a chuva e sol
 Só pode ser aplicado sobre substrato cimentício

EMBALAGENS
RENDIMENTO
CORES
DEMÃOS NECESSÁRIAS
INTERVALO ENTRE
DEMÃOS
LIBERAÇÃO APÓS
ÚLTIMA DEMÃO
VALIDADE

4 e 12kg
1kg/m²
Branco, verde, cinza
concreto e Vermelho
3 (três demãos)
3 horas
3 horas
24 meses a partir da
data de fabricação

PREPARO DO LOCAL
PREPARO DO PRODUTO
 A superfície a ser impermeabilizada deverá ser de  Para aplicação do produto recomenda-se que a
cimento e estar devidamente limpa, isenta de pó,
primeira demão seja diluída em 10% de água limpa,
graxa ou óleo.
para segunda e terceira demão não a necessidade de
 Não aplique o produto sobre superfícies
diluição.
betuminosas, como asfalto e piche.
 Para a limpeza do substrato, recomenda-se a
utilização de detergente neutro e água em
abundância. Após a lavagem, aguarde dois dias e
só então aplique o BAUTECH MANTA LÍQUIDA.
 Aguarde o mesmo período de dois dias em caso de
chuva. Sugere-se também a utilização de uma
lona plástica sobre o substrato como forma de
proteção.
 Para aplicação em lajes novas é necessário
aguardar o prazo mínimo de 15 dias de cura.
 A superfície deve estar completamente regular,
firme e sem partículas soltas. E, caso haja ralos, é
importante realizar caimentos de, no mínimo, 1%
de desnível.
 Fissuras, trincas devem ser tratadas previamente
com o BAUTECH FITA TRINCA, assim como todas
as arestas e cantos vivos devem ser arredondados
(meia-cana).
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APLICAÇÃO
 Aplique o BAUTECH MANTA LÍQUIDA com o auxílio de um pincel, trincha ou rolo de textura.
 O intervalos entre as demãos é de 3 horas.
 Em caso de assentamento cerâmico sobre o BAUTECH MANTA LÍQUIDA, recomenda-se a utilização de
argamassa ACIII. .
 A liberação da área para contato com água de chuva é de 24 horas.

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.
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LIMITAÇÕES





Não aplique sobre substrato úmido
Não aplique sobre betume (asfalto)
Não aplique quando a temperatura da superfície estiver ou atingir nas próximas 24 horas, temperatura
inferior a 10C° ou superior a 35C°
Não possui resistência química e mecânica
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