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DENSIDADE 1.400 a 1.600/m³ 

CORES Natural 

TEMPO PARA 
ASSENTAMENTO 

40 – 50 minutos 

RESISTÊNCIA A 
ARRANCAMENTO 

24 horas – 1,5 MPa 
28 dias – 2,2 MPa 

RESISTÊNCIA TÉRMICA -30°C a 100°C 

RENDIMENTO 4 a 6kg/m² 

EMBALAGEM A (Pó) 25 kg 
B (Aditivo) 5,5kg 

VALIDADE 24 meses a partir da 
data de fabricação 

PREPARO DO LOCAL PREPARO DO PRODUTO 

 Todo substrato deve estar estruturalmente são, 
sólido, limpo, e livre de qualquer substância que 
possa evitar ou reduzir a adesão. 

 O contrapiso ou emboço deverão estar curados, 
pelo menos, há 7 dias. As tolerâncias de prumo e 
planeza deverão estar conforme a NBR 13749, e a 
superfície isenta de pó e totalmente limpa para não 
prejudicar a aderência. 

 
 
 
 
 
 
 

 Em um recipiente (metálico ou plástico) limpo e 
estanque, protegido de sol, vento e chuva. Adicionar 
o ADITIVO do RAPCOLA com 5,5 Kg, e adicionar 
lentamente os 25 Kg do BAUTECH RAPCOLA 2 
HORAS. Misturar com “hélice misturadora” 
(acoplada em uma furadeira) até obter uma massa 
homogênea, de consistência pastosa, firme e sem 
grumos. 

 Não pode ser adicionado água na homogeneização. 

 O tempo para utilização é no prazo máximo de 50 
minutos, contando a partir do início da mistura. 
Depois de aplicada, o tempo para colocação das 
cerâmicas é de no máximo 30 minutos. 

 

APLICAÇÃO 

 A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira metálica de dentes, observando-se os critérios das 
normas brasileiras: 

 
 

BAUTECH RAPCOLA 2 HORAS 
O PRODUTO 
É uma argamassa colante tipo ACIII, bi componente de 
secagem rápida com alto teor de polímeros de fácil 
manuseio e aplicação, permite a liberação do local 
após 2 horas da aplicação. Ideal para liberações 
rápidas e peças de grande porte. 
 
 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Assentamento de placas cerâmicas em pisos e 
paredes de áreas internas e externas, permitindo 
a retomada do tráfego em apenas 2 horas. 

 Assentamento de placas cerâmicas de grandes 
dimensões. 

 Indicado para fachadas, piscinas, terraços, áreas 
comerciais e industriais sujeitas à trafego pesado 
e intenso. 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Fácil de preparar, basta misturar os dois 
componentes.  

 Fácil manuseio e aplicação.  

 Liberação para tráfego de pedestres em apenas 2 
horas após a aplicação.  

 Resistente a alterações térmicas e vibrações.  

 Alta aderência nos substratos de baixa absorção, 
sendo ideal para os revestimentos cerâmicos de 
grandes dimensões. 

 Pode ser aplicada em superfícies levemente úmidas.  
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 Aplique a argamassa sobre a base utilizando o lado liso da desempenadeira para formar uma camada de 
4 a 5mm. Imediatamente, aplique o lado com os dentes, levemente inclinado. Abra pequenos panos para 
evitar secagem dos cordões (tempo em aberto). Aplique a cerâmica sobre os cordões da BAUTECH 
RAPCOLA 2 HORAS, promovendo movimentos de “vai-e-vem” deslizando até a posição final. Bata 
levemente com um martelo de borracha. A argamassa deverá estar completamente preenchida ao verso 
da cerâmica; 

 Efetue limpeza das peças cerâmicas com esponja umedecida, sem movimentos bruscos, evitando-se o 
deslocamento das mesmas, além disso, promova a raspagem da argamassa existente em excesso entre 
as peças (até 50 minutos). 

 Para aplicação de rejuntamento aguardar 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. 

 

 

 
 
 

CERÂMICA                       DESEMPENADEIRA        APLICAÇÃO DA MASSA 

Até 20x20cm                                6X6X6                                      Na base 

De 20x20cm até 30x30cm                                8X8X8                                      Na base 

Maior que 30x30cm                                8X8X8                     Na base e no verso da cerâmica 

Com garras maiores que 1mm                                8X8X8                    Na base e no verso da cerâmica 
 

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 aplique quando a temperatura do substrato estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura 
inferior a 5°C ou superior a 38°C.  

 Não pode receber a adição de cimento ou agregado.  

 O produto não pode ser aplicado com base encharcada de água.  

 Não pode ser adicionado água.  
 


