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RESISTÊNCIAS A 
COMPRESSÃO (Mpa) 
 
 
 
 
 

 *Rendimento calculado em 2 demãos. 

 

 

 

 

 

EMBALAGEM 1 litro 

APARÊNCIA Líquido 

RENDIMENTO - 

CONCRETO 4,5m²/embalagem 

SUPERFÍCIE POROSA 2,5m²/embalagem 

ALVENARIA 3,5m²/embalagem 

VALIDADE 24 meses a partir da 
data de fabricação 

PREPARO DO LOCAL PREPARO DO PRODUTO 

 Todo substrato deve estar estruturalmente são, 
sólido, limpo e livre de qualquer substância que 
possa evitar ou reduzir a absorção; 

 Remover toda graxa, produto de cura, tratamento 
de superfície, revestimento, óleo, etc; 

 Rachaduras e buracos devem ser reparados antes 
da aplicação do BAUTECH STONES ÓLEO FUFANTE 

 Isolar as superfícies de vidro com uma calda de e 
sabão, evitando assim, manchas permanentes. 

  

• O BAUTECH STONES ÓLEO FUGANTE já vem pronto 
para uso, basta abrir e aplicar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

APLICAÇÃO 
• O BAUTECH STONES ÓLEO FUGANTE deve ser aplicado por pincel, ou spray de baixa pressão a uma distância de 
aproximadamente 10 cm do substrato, permitindo que haja penetração de no mínimo 3 mm do substrato. 
• O BAUTECH STONES ÓLEO FUGANTE deve ser aplicado em duas demãos, úmido sobre úmido, sendo a segunda 
demão, aplicada imediatamente após a absorção da primeira; 
• A máxima hidro repelência será obtida após 96 horas. 
 

 

DETALHES DE PREPARO E APLICAÇÃO 

 

BAUTECH STONES ÓLEO FUGANTE 
O PRODUTO 
É um óleo fugante pronto para uso, a base de Flúor – 
Siloxano disperso em solventes.  
  

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Fachadas e demais estruturas novas em mármore, 
granito, argamassa ou concreto: 

 Proteção de pias, soleiras de cozinhas e refeitórios; 

 Proteção de rejuntes minerais em paredes ou pisos 
revestidos com cerâmica ou porcelanatos; 

 Forte repelente de tintas dispersas em água (látex, 
acrílicos ou cal); 

 Em pisos de granilite, argamassa a base de 
cimento branco ou mosaico português 

 
  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Proporciona hidro repelência em todas superfícies 
porosas minerais; 

 Aumenta a vida útil de revestimentos e de 
estruturas; 

 Não confere brilho e mantém o aspecto natural do 
substrato; 

 Permite a saída de umidade do concreto na forma 
de vapor d’água; 

 Alta resistência alcalina e aos raios U.V.; 

 Reduz e florescência; 

 Mediante posterior aplicação de tintas e vernizes 
possui longevidade superior a 20 anos. 

 Produto pronto para uso. 
 

 Produto pronto para uso.  

 Produto inodoro.  
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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 quando a temperatura da base estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura inferior 
a 5°C ou superior a 32°C; 
• BAUTECH STONES ÓLEO FUGANTE não deve ser aplicado mediante ventos fortes ou possibilidade de chuva; 
• Concreto deverá estar devidamente curado (28 dias); 
• Não se deve empregar contra pressões hidrostáticas nem em contato permanente com a água. 

 


