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EMBALAGENS 1 / 3,6 / 12 / 200 
Litros 

APARÊNCIA Líquido Castanho 

DENSIDADE 1,13 a 1,17 g/cm³ 

CONSUMO – (Por saco de 
50kg) 

100ml 

PH 
6,0 +/- 0,3 

VISCOSIDADE (FORD  4 – 
25°C) 

11 segundos 

SÓLIDOS (%) 10,5 +/- 0,5 

VALIDADE 24 meses a partir 
da data de 
fabricação 

APLICAÇÃO 

 Para cada saco de cimento Portland de 50 Kg, que entrar na composição da argamassa, adicionar 100 ml de 
BAUTECH PLAST C; 

 O BAUTECH PLAST C deve ser adicionado sobre a água (limpa) de amassamento, que será utilizada no traço da 
argamassa; 

 

TRAÇO (SUGESTIVO)                         CIMENTO                                               AREIA 

REBOCOS EXTERNOS                                1  6 

REBOCOS INTERNOS  1 8 

ARGAMASSA DE ESTUCAMENTO                               1                                                             8  

OBS: As quantidades sugeridas estão descriminadas em partes quantitativas. 

RECOMENDAÇÕES:  Usar areia seca e cimento Portland. 

 

DETALHES DE PREPARO E APLICAÇÃO 

 BAUTECH PLAST C 
O PRODUTO 
Aditivo concentrado, especialmente formulado para 
aumentar a aderência e a liga da argamassas. Isento de 
cal não prejudica qualquer sistema de 
impermeabilização além de aumentar em muito a vida 
útil das argamassas. 
 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Argamassas para emboço, reboco e assentamento; 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Melhora a trabalhabilidade das argamassas. Em 
algumas aplicações substitui a adição do cal e do 
saibro na argamassa; 

 Evita formação de fissuras, pois combate a retração 
plástica; 

 Diminui a perda por rebote e consequentemente 
reduz custos; 

 Propicia um ótimo acabamento superficial; 

 As argamassas não precisam ser curtidas; 

 Não altera as propriedades químicas e mecânicas 
das argamassas; 
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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 

 Dosagens acima da recomendada, podem afetar a resistência final do produto em que foi utilizado; 

 Não pode ser usado em conjunto com a CAL HIDRATADA. 
 

 

 


