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CAMPOS DE APLICAÇÃO
 Túneis e demais estruturas que necessitem de uma
cobertura hidrofugação, ou seja, repelente a água.
 Instalações industriais com fechamento em
concreto ou bloco de cimento com alta porosidade.
 Restaurações históricas e artísticas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 Lavável
 Fácil de aplicar
 Forma uma camada protetora contra intempéries
 Bloqueia a passagem de água por percolação
 Não destaca da base e não forma bolhas
 Permite que a umidade interna saia na forma de
vapor, mantendo assim a superfície íntegra.

EMBALAGEM
RENDIMENTO

CORES
DEMÃOS NECESSÁRIAS
TEMPO DE MANUSEIO
FATOR ÁGUA
VALIDADE

PREPARO DO LOCAL
 A superfície a ser impermeabilizada deverá ser de
cimento e estar devidamente limpa, isenta de pó,
graxa ou óleo.
 Trincas e fissuras devem ser tratadas
previamente.
 O substrato deve estar saturada com água, porém
não encharcada.
 Caso o substrato esteja com uma pintura acrílica,
recomenda-se remover a pintura antiga, antes de
aplicar o BAUTECH TINTA COAT.

3,6kg
15 a 20m² por
embalagem em 2
demãos
Vide catálogo
2 a 3 demãos
40 minutos
3,6 litros de água por
embalagem
24 meses a partir da
data de fabricação

PREPARO DO PRODUTO
 Em um recipiente limpo, com capacidade de receber
os 3,6 Kg do produto e os 3,6 litros de água, adicione
primeiro a água e aos poucos o produto, após a
adição total do produto misturar por 5 minutos com o
auxílio de um misturador mecânico ou manualmente,
até que todos os grumos sejam sanados.
 Para pontecializá-la recomendamos a adição do
BAUTECH RECRISTAL, 250ml para cada embalagem
do produto.

APLICAÇÃO
 Aplicar com trincha ou rolo de pintura, em 2 ou 3 demãos, dependendo da absorção do substrato;
 Aplicar a demão seguinte após 3 horas da aplicação da anterior e em um período menor que 48 horas, caso
contrário se faz necessário lixar a demão anterior;
 O tempo de aplicação do BAUTECH COAT depois de misturado com água é de 40 minutos. Não adicione mais
água do que indicado na embalagem;
 Não é recomendado o preparo de porções menores que um pacote.
 Para aplicações em pisos de garagens em contato com o solo, o processo deve ser seguido conforme abaixo:
 1ºPasso: A aplicação do RECRISTAL deve ser realizada como primer. (150 a 200ml /m²).
 2ºPasso: A aplicação do sistema COAT+RECRISTAL+ÁGUA deve ser aplicado em 3 demãos, seu rendimento será
de 10m².
 3ºPasso: A aplicação do RECRISTAL deve ser realizada novamente, agora como selador. (100 a 150ml /m²)

BAUTECH BRASIL
info@bautechbrasil.com

PINTURAS ESPECIAIS E COMPLEMENTOS

BAUTECH TINTA COAT
O PRODUTO
É uma tinta mineral concentrada à base de polímeros de
E.V.A, grupos silanos, fibras, cimentos e agregados
selecionados. Forma uma camada protetora contra
intempéries e bloqueia passagem de água de percolação
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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 uma base com temperaturas inferiores a 10 °C ou maior que 38°C;
 Preparar apenas a quantidade a ser aplicada, após 40 minutos ocorre a reação de hidratação, não devendo
ser reutilizado.
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