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COR CINZA 

INTERVALOS ENTRE 
DEMÃOS 

4 a 6 horas 

TEMPO PARA 
APLICAÇÃO 

50 a 60 minutos 

DEMÃOS 2 a 3 demãos 

LIBERAÇÃO PARA TESTE 
DE ESTANQUEIDADE 

72 horas 

FATOR ÁGUA POR 
EMBALAGEM 

5 Litros 

PREPARO DO LOCAL PREPARO DO PRODUTO 

 A limpeza do substrato é primordial para a 
eficiência do produto, a superfície deve estar limpa, 
isenta de pó, graxa, óleo, ou qualquer outra 
substância que possa atrapalhar sua adesão. 

  Portanto o local deve estar saturado com água, 
porém não encharcado. 

 Em um recipiente limpo, adicionar 5 litros de água e 
em seguida, acrescentar os 13 Kg do  

 BAUTECH IMPER-PÓ sob agitação constante por 
aproximadamente 4 a 5 minutos, recomendamos o 
uso de hélice ou outro misturador mecânico 

  No caso da adição de BAUTECH RECRISTAL o qual 
potencializa o poder cristalizante, para preparo 
recomendamos adicionar 5 litros de água limpa e 
500mL de BAUTECH RECRISTAL em cada embalagem 
de 13 Kg e misturar até total homogeneidade 

  Após a mistura (em ambos os casos) o tempo para 
aplicação é de 50 a 60 minutos. 

 
 

APLICAÇÃO 

 Umedecer o local antes da aplicação 

 Aplicar com trincha ou vassoura de 2 a 3 demãos da mistura em sentidos cruzados 

 Aplicar a demão seguinte somente após a secagem da anterior, sempre saturando com água previamente. 
 
 
 

DETALHES DE PREPARO E APLICAÇÃO 

 BAUTECH IMPER-PÓ 
O PRODUTO 
É uma argamassa de revestimento impermeável 
monocomponente, semiflexível, composto por 
polímeros, silicatos, cimentos especiais e aditivos. 
 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Estruturas fixas ou semienterradas 

 Caixas d’água, reservatórios, piscinas e tanques 

 Todos os tipos de estruturas de alvenaria sujeitas à 
água sob pressão, percolação ou apenas umidade 

 Revestimento impermeável para pisos frios, 
baldrames e fundações 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Resiste a altas pressões hidrostáticas positivas e 
negativas 

 Suporta pequenas movimentações estruturais 

  Não é tóxico, não altera a potabilidade da água 

  Permite exposição ao tempo 

  Aceita a adição do BAUTECH RECRISTAL 

  Monocomponente basta misturar com água. 
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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. 

LIMITAÇÕES 

 Não aplique sobre base alquídica 

 Não aplique sobre betume (asfalto) 

 Não misture quantidades diferentes da recomendada 

 


