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O PRODUTO
É uma argamassa expansiva com retração compensada,
a base de cimento portland, agregados selecionados e
aditivos especiais de fácil aplicação. Utilizada para
encunhamento no encontro da alvenaria com as vigas
estruturais evitando as trincas localizada nesta região.
CAMPOS DE APLICAÇÃO
 Espaços entre as alvenarias e as vigas de concreto
com finalidade de preenchimento
 Encunhamento em geral

IDADE

2 horas /

COMPRESSÃO

20mpa

6 horas /
35mpa

1700 a 2000 Kg/m³

DENSIDADE APARENTE
COR
TEMPO DE TRABALHO
EMBALAGEM
VALIDADE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 Fácil aplicação basta misturar e aplicar
 Argamassa isenta de retração devido a utilização de
aditivo expansor.

24horas /
40mpa

7 dias
>50mpa

COMPLEMENTOS

BAUTECH ENCUNHAMENTO

Cinza
90 minutos
25kg
24 meses a partir da
data de fabricação

/

28 dias
>50mpa

RESISTÊNCIAS A COMPRESSÃO (Mpa)

PREPARO DO LOCAL
 A superfície a ser aplicada não deve conter óleo
ou outra substância a base solvente

PREPARO DO PRODUTO
 Para o preparo do BAUTECH ENCUNHAMENTO,
acrescentar 2,375 litros de água para cada saco de 25kg
e misturar em betoneira por um tempo mínimo de 5
minutos, ou em argamassadeira, ou ainda manualmente
até a perfeita homogeneização.

APLICAÇÃO
 Preencher a folga do encunhamento por um lado da parede, aplicando argamassa com colher de pedreiro e
compactando-a com um soquete de madeira. Complementar o encunhamento pelo outro lado da parede após 12
horas.
 Em caso de dúvidas, verifique detalhes técnicos e de aplicação previamente com o Departamento Técnico da
BAUTECH, via e-mail (sac@bautechbrasil.com.br) ou pelo telefone 0800-778-0807.
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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


Argamassa pronta, não pode adicionar cimento ou agregado.
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