Ficha Técnica 0.007

BAUTECH RODAPÉ
O PRODUTO
Um impermeabilizante em forma de argamassa branca.
Feita para passar por cima do reboco com problema de
umidade em paredes e perto do rodapé.
CAMPOS DE APLICAÇÃO
 Recomposição de paredes estouradas com
degradação da pintura
 Casas litorâneas, casas antigas e com grande
presença de umidade do vizinho ou do solo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 Acaba com o problema de umidade no rodapé
 Pode ser aplicado em ambientes internos e externos
 Pode ser aplicado sobre tijolo, bloco ou reboco
íntegro
 Resiste a pressão positiva e negativa

PREPARO DO LOCAL
 A limpeza do substrato é primordial para a
eficiência do produto. Portanto o local deve estar
totalmente íntegro, sólido e livre de qualquer
substância que possa atrapalhar a adesão.
 Na maioria dos casos de recuperação de paredes
perto do rodapé a tinta e o reboco encontram-se
frágeis e sem resistência é de extrema
importância remover a pintura/reboco, até atingir
uma superfície com uma resistência mínima, firme
e adequada para receber o produto

DENSIDADE
COR
CAMADAS PERMITIDAS
ÀGUA PARA DILUIÇÃO
TEMPO DE APLICAÇÃO

1.800 Kg/m³

LIBERAÇÃO PARA
PINTURA
SECAGEM PARA
ACABAMENTO
EMBALAGENS
CONSUMO

1 dia

VALIDADE

24 meses a partir da
data de fabricação

Branco
2
3 Litros/ Embalagem
50 a 60 minutos (20 a
25ºC)

1 hora
12 e 4kg
5m²/ embalagem de
12kg

IMPERMEABILIZANTES
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PREPARO DO PRODUTO
 Adicione 3 litros de água em um recipiente plástico ou
metálico limpo.
 Acrescente os 12kg do BAUTECH RODAPÉ
gradativamente sob agitação constante, com auxílio
de misturador mecânico, por 4 a 5 minutos ou até
obter uma pasta homogênea e pastosa.

APLICAÇÃO
 Com o auxílio de uma brocha/trincha umedecer levemente o substrato.
 O produto deve ser aplicado com uma desempenadeira metálica. A demão única deve ser realizada de forma a
promover o acabamento final.
 O produto deve ser aplicado da junção entre o piso e a parede até uma altura de 1,30m, formando uma espécie
de faixa na parede.
 Após 60 minutos o substrato deve ser lixado para um acabamento mais fino, liso e sem imperfeições para
posterior pintura após 24 horas.
 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.

BAUTECH BRASIL
info@bautechbrasil.com

SAC 0800-778-0807
www.bautechbrasil.com.br
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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.

LIMITAÇÕES





Não aplique sobre tintas
Não aplique sobre betume (asfalto)
Não misture quantidades diferentes da pré-dosada
Não aplique sobre substrato com degradação.

BAUTECH BRASIL
info@bautechbrasil.com

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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