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BAUTECH PISCINA 
BAUTECH PISCINA é um produto de alta performance que deve ser preparado com adição de 
água, para impermeabilizar piscina, caixas de água e reservatório. Suporta altas pressões 
hidrostáticas positivas e negativas. 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

o Impermeabilizante flexível que forma uma membrana contínua 

o Para aplicação e manuseio 

o Com características de flexibilidade 

o Dispensa cobertura mecânica (contra - piso) para posterior aplicação de revestimento cerâmico 

o Produto atóxico, não interfere a potabilidade da água 

o Aceita cerâmica assentada diretamente sobre o MSET PISCINA 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

o Piscinas, caixas d’água, espelho d'água e reservatórios; 

o Locais que exijam altas pressões hidrostáticas positivas e negativas. 

PROPRIEDADES BAUTECH PISCINA 

Embalagem 12 Kg 

Água 3 Litros 

Rendimento 5m²/Embalagem 
 

PREPARO DO SUBSTRATO 

o A superfície deverá estar limpa e isenta de pó, graxa e óleo. É importante molhar o substrato, 
com auxilio de um trincha, porém sem encharcar.  

 

PREPARO DO PRODUTO 

o Em um recipiente limpo, adicionar 3 litros de água e em seguida, acrescentar os 12 Kg do 
BAUTECH PISCINA sob agitação constante, até obter uma mistura homogênea.  
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APLICAÇÃO DO BAUTECH PISCINA 

o Aplicar com trincha, 3 demãos do produto, homogeneizado com água 

o Com intervalos de 4 horas entre demãos, aplicar em sentido cruzado, até obter um consumo 
total (3 demãos) de 3 Kg/m² do produto homogeneizado 

o Aplicar a demão seguinte, sempre saturando o substrato, com água previamente 

o A performance do produto está diretamente relacionada ao consumo por m² indicado nesta 
embalagem 

o Para assentar cerâmica diretamente sobre o MSET PISCINA, utilize Argamassa Colante AC3  

 

LIBERAÇÃO 

o 7 dias para realizar o teste de estanqueidade 

o Em reservatórios de água potável, lavar por duas vezes, com água, após 7 dias e descartar 
totalmente este água de lavagem 

 
 
PRECAUÇÕES 
Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso 

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 argamassas cimentícias 

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos 

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

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico 

Conheça os demais produtos da linha BAUTECH. 

ECOLOGIA 

O produto quando descartado em excesso ou derramado acidentalmente, pode contaminar água 
corrente (nascentes, rios e córregos). Descarte e inutilize a embalagem após o uso, a mesma não 
deve ser reaproveitada. 
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GARANTIA 

 

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 
vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a 
estas provisões. 

Para mais informações 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, 
a 15° a 30°C.  

 


