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 Resina acrílica, espessante, biocidas não metálicos, coalescentes, cargas e outros aditivos.  
 

 

DENSIDADE 1,30 g/cm3 

SECAGEM AO TOQUE 48 horas 

LIBERAÇÃO 4 dias 

PH 8 +/- 0,3 

TEOR DE SÓLIDOS (%) 78 +/- 2 

EMBALAGEM 5kg 

RENDIMENTO 25m lineares com 2cm 
de largura / 1cm de 
profundidade / 
embalagem 5kg 

VALIDADE 24 meses após a data 
de fabricação 

PREPARO DO LOCAL PREPARO DO PRODUTO 

 O superfície deve estar limpa, livre de poeira, nata de 
cimento, ceras, desmoldante ou qualquer 
substância que possa atrapalhar a adesão; 

 No caso de calafetação de caixilhos, batentes, etc., 
abrir um pequeno filete ao longo da peça a ser 
calafetada e deixe-a bem limpa; 

 Para juntas de dilatação de painéis verticais, faça a 
limpeza utilizando uma espátula. 

 O BAUTECH SELANTE ACRÍLICO é um produto pronto 
para uso e de fácil aplicação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 APLICAÇÃO 

 Aplicar o BAUTECH SELANTE ACRÍLICO em todas as juntas e sulcos, utilizando uma espátula, pressionando o 
produto para dentro das juntas, removendo o excesso com uma na diagonal; 

 Após 4 dias o BAUTECH SELANTE ACRÍLICO estará completamente seco, podendo dar continuidade ao 
acabamento. Após o acabamento a superfície está pronta para receber a pintura. 

COMPOSIÇÃO 

DETALHES DE PREPARO E APLICAÇÃO 

 BAUTECH SELANTE ACRÍLICO 
O PRODUTO 
É um selante acrílico à base de resinas acrílicas, com 
excelente elasticidade, aderência e impermeabilidade, 
ideal para o tratamento de trincas e fissuras em 
recuperação de fachadas de edifícios, proporcionando 
maior durabilidade ao sistema de pintura adotado. 
 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Pode ser usado em conjunto com impermeabilizante 
à base de membranas acrílicas; 

 Em fissuras de retração, tanto horizontais como 
verticais; 

 Em calafetação de juntas de fechamento de pré-
moldados; 

 Acaba com trincas e fissuras em fachadas de edifícios, 
trincas de caixilharia etc.  

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Ultra resistente a ação dos raios ultravioletas; 

 Pode ser aplicado sobre superfícies ligeiramente 
úmidas; 

 Excelente resultado em fissuras de fachadas; 

 Fácil aplicação e manuseio; 

 Super elástico e flexível. 
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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 

 Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C, superior a 40°C e umidade 
superior a 90 %; 

 Condições climáticas menos favoráveis (temperaturas baixas e umidade relativa do ar elevada), podem fazer 
com que o tempo de secagem e cura deste produto seja alterado; 

 


