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EMBALAGEM 3,5kg (Kit A + B) 

RENDIMENTO 10m² 

COR Incolor  

DEMÃOS NECESSÁRIAS 2 Demãos 

TEMPO ENTRE DEMÃOS De 8 a 12 horas 

DUREZA SHORE A 95 

SÓLIDOS Mínimo 95% 

ADESÃO 25 – 35 PLI 

TENSÃO 500 PSI 

ALONGAMENTO 50% (95% de 
recuperação) 

TIXOTROPIA Negativo 

TEMPERATURA DE 
TRABALHO 

Entre 15°C e 35°C 

CURA FINAL 7 (sete) dias 

VALIDADE 24 meses a partir 
da data de 
fabricação 

PREPARO DO LOCAL PREPARO DO PRODUTO 

  Retire os dois componentes da caixa e agite-os 
separadamente.  

 Adicione o conteúdo do recipiente “B” à lata do 
recipiente “A”.  

 Misture por quatro minutos com o auxílio de uma 
espátula, até que a solução esteja homogênea.  

 OBS: Após mistura, o produto pode ficar lacrado 
dentro da lata por um período de até 24 horas, 
após este período perde sua eficácia, não sendo 
mais possível o uso.  

 




 
 
 
 
 
 
 

BAUTECH TRANSPARENTE  
O PRODUTO 
Impermeabilizante que revitaliza, confere brilho e possui 
ação Antipichação. 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Sacadas.  

 Lajes revestidas.  

 Estacionamentos.  

 Pisos de pedra, cerâmica, ardósia, concreto e 
madeira. 

 Garagens de condomínio, com vazamentos entre 
pavimentos. 

 Tanques de decantação. 

 Reservatórios de efluentes. 

 Locais onde se faz necessário uma barreira para 
líquidos associados a resistência química. 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Impermeabilizante de poliuretano alifático bi 
componente.  

 Alta resistência a pressões positivas.  

 Resistente a ataques químicos.  

 Facilita a limpeza.  

 Suporta trafego de pedestres e veículos.  

 Resistente a ataques de fungos e bactérias.  
 

 

 A limpeza do substrato é primordial para eficiência 
do produto. Portanto, o local deve estar totalmente 
seco, íntegro, sólido e livre de qualquer substância 
que possa atrapalhar a adesão (como cera ou 
resina). 

 Utilize um produto limpa-pedra ou detergente 
neutro na limpeza e aguarde 48 horas para iniciar a 
aplicação. 

 Imperfeições, trincas, e fissuras devem ser 
eliminadas previamente com o BAUTECH EP 
INJEÇÃO. 

 Em caso de substratos cimentícios rugosos ou com 
britas expostas, regularize-os com o BAUTECH 
IMPER-PÓ e aguarde 9 dias de cura. 

 Em aplicações sobre pisos cerâmicos, deixe a 
superfície e o rejuntamento completamente planos. 
Repare as falhas ou refaça o rejunte, se necessário. 
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APLICAÇÃO 

 Inicie a aplicação pelos rodapés, cantos e recortes, com o auxílio de um pincel ou trincha.  

 Aplique o BAUTECH TRANSPARENTE no restante da área com o auxílio de um rolo de pintura de lã de pelo curto 
ou veludo, ou rolo de espuma com tela (resistente à solventes).  

 O tempo de aplicação é de 40 a 50 minutos.  

 Aplique o mínimo duas demãos, com intervalos de 8 a 12 horas.  

 A segunda demão deve ser aplicada em até 24 horas depois da primeira. Após esse período, o produto ganha 
resistência e é necessário lixar toda a área para abrir porosidades e prosseguir com a aplicação.  

 Não é recomendada a aplicação parcial do substrato. Revista a área completamente.  

 A liberação para tráfego de pedestres acontece 24 horas depois da segunda demão. Para tráfego de veículos ou 
contato com água, aguarde 48 horas.  

 Em caso de chuva antes da aplicação, aguarde 48 horas de estiagem antes de prosseguir.  
 
PARA EFEITO ANTI DERRAPANTE 

*Caso opte por um acabamento antiderrapante, adicionar no componente “A” o AGRAGADO AD contido na caixa e 
misturar bem a cada aplicação do verniz, para que não haja sedimentação do agregado e perda do acabamento 
antiderrapante. 

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 sobre base alquídica  

 Não aplique sobre betume (asfalto)  

 Não misture quantidades diferentes da pré-dosada  

 Não adicione água ou solvente. 


