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            BAUTECH RODAPÉ 

BAUTECH RODAPÉ é um impermeabilizante em forma de argamassa branca. Feita para passar 

por cima do reboco com problema de umidade em paredes e perto do rodapé. Proporciona 

acabamento fino e, em uma só camada impermeabiliza, adere sobre o reboco, deixa a parede 

lisa e super branca.  

 
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

o Recupera paredes com problema de umidade perto do rodapé 

o Basta remover as partículas soltas da parede e aplicar o BAUTECH RODAPÉ  

o Acaba definitivamente com problema de umidade nas paredes da sua residência 

o Pode ser aplicado direto sobre o bloco, tijolo ou reboco, em ambientes internos e externos 

o Resiste a pressão positiva e negativa 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

o Recomposição de paredes estouradas com degradação da pintura  

o Casas litorâneas, casas antigas e com grande presença de umidade do vizinho ou do solo 

 

PROPRIEDADES  

 

Cor Branca 

Tempo de aplicação 60 minutos 

Fator Água 3 litros / embalagem 

Secagem para acabamento 1 hora 

Liberação para pintura 1 dia 

Rendimento 5 m² / Embalagem de 12 Kg 

Embalagens padrão 12 kg 

 

LIMITAÇÕES 
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o Não aplicar em substratos com temperaturas abaixo 5 graus Celsius ou acima de 35 graus 
Celsius. 

o Não deve ser aplicado sobre substratos que estão com baixa resistência (esfarelando). 

 

PREPARO DO SUBSTRATO 

o Na maioria dos casos de recuperação de paredes perto do rodapé a tinta e o reboco 
encontram-se frágeis e sem resistência é de extrema importância remover a pintura/reboco, 
até atingir uma superfície com uma resistência mínima, firme e adequada para receber o 
BAUTECH RODAPÉ 

o Lavar o substrato com água, para remover as partículas soltas 

 

PREPARO DO PRODUTO 

o Em um recipiente limpo, com capacidade de receber os 12 Kg do BAUTECH RODAPÉ e os 
3 litros de água, adicione primeiro a água e aos poucos o produto misturando lentamente, 
após a adição total do produto misturar por 5 minutos utilizando uma colher de pedreiro ou 
até atingir uma massa homogênea e pastosa. 

 

APLICAÇÃO DO PRODUTO 

o Com auxílio de uma trincha/brocha, umedecer levemente o substrato (a parede), sem 
encharcar, antes de aplicar o BAUTECH RODAPÉ 

o Através de uma desempenadeira metálica, em apenas uma (1) demão, aplicar o BAUTECH 
RODAPÉ, com a finalidade de obter um acabamento liso, plano e super branco. A demão 
única deve ser realizada de forma a promover acabamento final 

o Após aplicação aguardar 1 hora para secagem e lixar o local, removendo as imperfeições e 
deixando a aplicação com acabamento liso 

o Caso haja necessidade de aplicar uma segunda demão para melhorar ainda mais o 
acabamento, repetir o processo de aplicação. 

 

LIBERAÇÃO 

A secagem do produto é de 1 hora para lixar, para aplicação de pinturas sobre o BAUTECH 
RODAPÉ, é necessário aguardar no mínimo 1 dia. 

 

PRECAUÇÕES 
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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 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 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 

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, entre 15° a 30°C.  

 

 


