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LIMITAÇÕES: O produto 

não pode ser utilizado como fibra estrutural, nem substituir armaduras. 

 

 

 

EMBALAGEM Sachê 600g 

DIÂMETRO 35 microns 

COMPRIMENTO 12 mm 

ALONGAMENTO 25,00% 

DENSIDADE 
0,91 g/cm³ 

DOSAGEM 600g para cada 
m³ 

VALIDADE 24 meses a partir 
da data de 
fabricação 

APLICAÇÃO 

 Romper a embalagem e lançar o produto diretamente na betoneira, caminhão betoneira ou na correia 
transportadora da central dosadora de concreto; 

 Para melhor mistura lançar a BAUTECH FIBRA DE POLIPROPILENO após ser adicionado 70% da dosagem de água 
indicada no traço; 

 Misturar por um período de 7 minutos. 
 
 

 

 

DETALHES DE PREPARO E APLICAÇÃO 

 BAUTECH FIBRA DE POLIPROPILENO 
O PRODUTO 
É uma fibra sintética de polipropileno, quimicamente 
inerte, estável e resistente ao meio alcalino. Não 
absorve água e não se oxida, melhora a estabilidade 
dimensional evitando as fissuras de retração, além de 
aumentar as resistências mecânicas do revestimento. 
 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Pisos industriais, pavimentos de concreto e pisos 
decorativos; 

 Argamassa de revestimento; 

 Pré-moldados, reservatórios, canais e tanques; 

 Concreto projetado e concreto celular. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Fácil dispersão e adição no concreto e argamassa; 

 Não altera o acabamento superficial, não deixa fibras 
expostas; 

 Evita a exsudação e a segregação do concreto; 

 Inibe o aparecimento de fissuras por retração 
plástica; 

 Melhora a resistência ao impacto e à tração; 
 

PRECAUÇÕES 

 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. 


