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            BAUTECH MANTA LÍQUIDA 

BAUTECH MANTA LÍQUIDA é um produto formulado com o que há de melhor no mundo em 

emulsão acrílica pura, com alto poder de alongamento. Após a secagem, forma uma membrana 

flexível, elástica, impermeável, contínua e de alta performance.  

 
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

o Impermeabilizante elástico e flexível que forma uma membrana contínua de alta resistência e 
performance 

o Pronto para uso e de fácil aplicação 

o Resistência a pressões hidrostáticas positivas 

o Pode ser aplicado somente sobre substratos cimentícios 

o Total resistência à passagem de água 

o Mantém a laje isenta de fungos e bactérias 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

o Na impermeabilização e proteção contra umidade nos diversos ambientes residenciais, 
comerciais e industriais, principalmente lajes 

o Uso e proteção de lajes, áreas frias, calhas e telhados 

o Pode ficar exposto ao sol e chuva 

 

PROPRIEDADES  

 

Densidade 1,35 a 1,40 gramas/cm
3 

Cores Branco, Vermelho, Cinza Concreto e Verde 

Tempo entre demãos 3 horas 

Demãos necessárias 3 

Liberação após a ultima demão 3 horas 

Rendimento 12 m² / Embalagem de 12 Kg 

Embalagens padrão 4 e 12 kg 
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LIMITAÇÕES 

o Não aplicar em substratos com temperaturas abaixo 10 graus Celsius ou acima de 35 graus 
Celsius 

o Não pode ser aplicado em substratos úmidos ou molhado 

o Não suporta pressões hidrostáticas negativas. 

 

PREPARO DO SUBSTRATO 

o A superfície que será impermeabilizada deverá ser de cimento, estar limpa, isenta de pó, 
graxa ou óleo 

o Em caso de limpeza do substrato, faça com detergente neutro e água em abundância. 
Aguardar 2 dias após a lavagem, antes de aplicar o BAUTECH MANTA LÍQUIDA 

o É muito importante que o substrato esteja seco, TOTALMENTE SECO. Em períodos de 
chuvas, aguarde no mínimo 2 dias de estiagem. Cobrir a laje com lona plástica pode ser uma 
solução para proteger e não deixar o substrato molhar  

o Em lajes novas, aguarde 15 dias antes de aplicar o impermeabilizante BAUTECH MANTA 
LÍQUIDA   

o O substrato que receberá o BAUTECH MANTA LÍQUIDA deve estar regularizado, firme, 
sem partículas soltas. Caso haja ralos, é importante realizar caimentos com no mínimo 1% 
de desnível 

o Caso haja fissuras no substrato, é importante aplicar o BAUTECH FITA TRINCA sobre a 
fissura e aplicar o BAUTECH MANTA LÍQUIDA instantaneamente  

o Todas as arestas, cantos vivos e ralos devem ser arredondados (meia cana), eliminando os 
ângulos retos 

o Consulte o nosso Departamento Técnico sempre que tiver uma dúvida na impermeabilização 
da sua laje. Eles estão aptos a explicar detalhadamente “passo a passo”, como aplicar o 
BAUTECH MANTA LÍQUIDA 

 

RECOMENDAÇÕES PARA APLICAÇÃO 

o O BAUTECH MANTA LÍQUIDA é fornecido pronto para uso, porém, na primeira demão 
recomendamos a diluição de 10% com água limpa. Isso será importante para tratar os 
substratos porosos e com muita absorção 

o Recomendamos que as aplicações sejam feitas com rolo de textura, trincha ou brocha 
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o Em caso de períodos de chuva, proteja o BAUTECH MANTA LÍQUIDA aplicado, com lona 
plástica, para evitar que molhe. Isso vai evitar perda de material, mão de obra e tempo. 
Aguarde no mínimo 2 dias de estiagem antes de voltar a aplicar o BAUTECH MANTA 
LÍQUIDA 

o Não aplique o BAUTECH MANTA LÍQUIDA em substratos com temperaturas abaixo de 10 
graus Celsius ou acima de 35 graus Celsius 

o Deve receber proteção mecânica, quando aplicado em locais com tráfego de pedestres ou 
veículos 

o Quando aplicado em locais sem ventilação ou em baixas temperaturas, recomendamos 
aguardar 7 dias para contato com água. 

 

APLICAÇÃO 

o Para aplicação utilizar rolo de textura, trincha ou brocha 

o Diluir a primeira demão em 10 % de água limpa, para melhor penetração no substrato 

o Aplicar 3 demãos com intervalos de 3 horas entre cada demão, para aplicação com brocha 
ou trincha, mudar o sentido da aplicação entre cada demão, por exemplo, aplicar 1ª demão 
no sentido horizontal, após cura aplicar a 2ª demão no sentido vertical. 

 

LIBERAÇÃO 

Após 3 horas da aplicação da ultima demão. 

 

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 acrílicas; 

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; 
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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.  

 

 


