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            BAUTECH TRANSPARENTE 

BAUTECH TRANSPARENTE é um verniz impermeabilizante incolor, que forma uma barreira 

com acabamento brilhante, que possui alta resistência a abrasão, pressões hidrostáticas 

positivas e ataques químicos. Possui ação anti pichação. 

 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

o Fácil preparo e aplicação 

o Ótima resistência química 

o Pode ser aplicado sobre cerâmicas, concreto e madeira 

o Excelente resistência ao tráfego de pedestres e veículos 

o Proporciona um acabamento com brilho e um aspecto de limpeza 

o Pode ficar exposto ao sol 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

o Impermeabilização de pisos de pedras, cerâmicas, ardósias, concreto e madeira 

o Proteção de paredes contra ação dos pichadores 

o Impermeabilização de telhados 

o Como verniz para proteção e renovação do brilho 

 

PROPRIEDADES  

 

Tempo de mistura Mínimo 4 minutos
 

Tempo para aplicação após mistura 40 a 50 minutos 
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Aspecto Incolor e brilhante 

Tempo entre demãos 8 a 12 horas 

Demãos necessárias Mínimo 2  

Liberação 
Pedestres 24 horas 
Veículos 48 horas 

Cura final 7 dias 

Rendimento 10 m² por embalagem (*) 

Embalagem padrão 3,5 Kg (A+B) 

   (*) para aplicações convencionais 

LIMITAÇÕES 

o O material não poderá ser aplicado sobre superfície úmida. Após chuva a superfície deverá 
permanecer isolada por 48 horas 

o No momento da aplicação, não pode receber água de chuva após a aplicação, por no mínimo 
24 horas 

o Não suporta pressões hidrostáticas negativas. 

 

PREPARO DO SUBSTRATO 

o O substrato deverá estar TOTALMENTE SECO, são, sólido e livre de qualquer substância 
que possa atrapalhar a adesão 

o A limpeza do local antes da aplicação é obrigatória 

o Imperfeições, trincas ou fissuras devem ser eliminadas antes da aplicação, usando o produto 
BAUTECH EP INJEÇÃO 

o Para aplicação em substrato rugoso ou com brita exposta, aplicar o BAUTECH IMPER PÓ 
com a função de regularização e, aguarde 9 dias de cura 

o Para aplicação em pisos cerâmicos a superfície deve estar mais plana possível, desta forma 
é necessário recompor ou trocar o rejuntamento existente deixando toda a superfície 
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nivelada  

o Todas as arestas e cantos vivos devem ser arredondados (meia-cana), eliminando-se os 
ângulos. Recomenda-se um caimento mínimo de 1%, no caso de pisos 

IMPORTANTE:  

Aplicações em pisos cerâmicos, pedras ou ardósia: 

- Lavar o local com um produto de limpeza chamado “Limpa Pedra” e água em 
abundância 

- Aguardar a secagem total do substrato 

- Recompor o rejuntamento, eliminando todos os espaços vazios 

 

PREPARO DO PRODUTO 

o Adicionar todo o conteúdo do componente “B”, dentro da embalagem do componente “A” e, 
misturar por um período de 4 minutos, até obter uma solução homogênea 

o Nunca preparar quantidades menores a de uma embalagem 

o Aplicar a segunda demão após 8 horas do término da aplicação da primeira 

 

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. 

 

APLICAÇÃO 

o O tempo para aplicação é de 40 a 50 minutos 

o Aplicar o BAUTECH TRANSPARENTE, com auxílio de rolo de pintura de lã de pelo curto ou 
veludo, nos cantos e recortes, utilizar pincel de cerdas macias 

o É necessário aplicar no mínimo 2 demãos, com intervalos de 8 a 12 horas 

o Após aplicada a 1ª demão, devido características do produto é necessário aplicar a 2ª demão 
em até 24 horas, caso não seja possível, lixar o local levemente, apenas para abrir 
porosidade antes da 2ª demão 

o Para total eficácia do produto não é permitido impermeabilização parcial, a aplicação deve 
ser feita na totalidade da área a ser impermeabilizada, incluindo os rodapés 
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o Aguardar 24 horas após a aplicação da ultima demão para liberação de tráfego de pedestres, 
no caso de tráfego de veículos aguardar 48 horas 

o Os tempos de liberação podem ser alterados, pois dependem diretamente da umidade 
relativa do ar e temperatura 

o Para aplicações especiais, tais como: impermeabilização de locais com pressões de água 
como piscinas e/ou espelhos d`água , impermeabilização de tanques de contenção de 
produtos químicos ou proteção contra ataques de produtos químicos é necessário aplicar 3 
demãos, com um consumo mínimo de 450 g/m², ou seja, cada Kit de 3,5 Kg irá render 7 m². 
A forma de aplicação e o intervalo entre demãos são os mesmos informados anteriormente. 

 

PRECAUÇÕES 

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso, totalmente isolada de 
umidade 

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade 

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor 

Manter fora do alcance das crianças e animais 

É recomendável o uso de EPI’s pertinentes ao trabalho com pinturas dispersas em solventes 

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos 

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem 

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico 

Conheça os demais produtos da linha BAUTECH. 

 

GARANTIA 

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso 

conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A 

BAUTECH garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia 

é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando 

usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum 
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vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar 

a estas provisões. 

Para mais informações, favor contatar o Departamento Técnico da BAUTECH. 

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO 

Vinte e Quatro meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original 

lacrada ao abrigo de umidade, entre 15° a 30°C. 

 

 


