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* O rendimento dependerá da porosidade superficial do 

concreto. 

 

 

 

DENSIDADE  1,02 g/cm³ 

RENDIMENTO – 
EMBALAGEM DE 20 L 

 110m² 

APARÊNCIA Líquido Incolor 

PH 10,3 a 10,8 

TEOR DE SÓLIDOS (%) 12,5 a 13,5 

VISCOSIDADE (Ford 4 – 
25°C) 

12 segundos 

EMBALAGENS 20 e 200 Litros 

VALIDADE 24 meses a partir da 
data de fabricação 

DETALHES DE PREPARO E APLICAÇÃO 

 BAUTECH DUR 
O PRODUTO 
É um endurecedor de superfície para pavimentos de 
concreto novos e antigos. À base de silicatos especiais 
que reagem com o cimento curado ou em processo de 
curado, formando cristais insolúveis nos capilares do 
concreto do concreto e promovendo maior densificação 
e selagem das superfícies. Sua atuação é de até 6 mm 
da superfície; desta maneira, aumenta em até 25% a 
resistência à abrasão do pavimento. Este produto não 
corrige pavimentos executados com baixo teor de 
cimento. 
 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Pisos industriais antigos que estejam gerando pó 
superficialmente; 

 Pavimentos industriais sob solicitações mecânicas 
elevadas e necessidades de impermeabilidade e 
limpeza; 

 Garagens sujeitas ao alto tráfego de pedestre e 
veículos; 

 Lajes residenciais e edifícios melhorando a 
impermeabilidade quando aplicado sobre concreto 
fresco. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Fácil aplicação; 

 Aumento da resistência da superfície do concreto às 
solicitações de carga e de abrasão; 

 Incremento da impermeabilidade do concreto fresco 
devido a ação dos silicatos cristalizantes; 

 Selador superficial atuando na recuperação de pisos 
que estejam com baixa resistência. 
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 Concreto Antigo: 

 Com o substrato completamente seco aplicar o BAUTECH DUR através de pulverização até 
a completa saturação da superfície (com água sobrenadando); 

 Manter o piso saturado por 30 minutos, após uma hora de aplicado retirar todo o material 
lavando a superfície. Neste momento o material deverá ter sido todo absorvido pelo 
substrato; 

 No caso de após uma hora, o piso continuar ainda muito úmido, denotando baixa absorção 
do produto, adiar a limpeza por mais uma hora. 
 

 Concreto Novo: 

 Aplicar o BAUTECH DUR através de pulverização em toda área concretada, entre o início e 
o fim de pega do concreto, no primeiro momento em que a superfície do concreto suportar 
o peso do aplicador; 

 O concreto deverá ser mantido saturado com o BAUTECH DUR por 30 minutos e após este 
período molhar abundantemente a superfície do concreto, mantendo-a saturada com água 
por mais 30 minutos; 

 Após as etapas acima lavar a superfície e com um rodo retirar todo o material restante na 
superfície. 

 

PREPARO DO LOCAL PREPARO DO PRODUTO 

 A superfície a ser aplicada deve estar 
estruturalmente limpa e livre de qualquer 
substância que possa evitar ou reduzir a absorção; 

 Remover toda graxa, produto de cura, óleo e etc; 

 Para concretos antigos recomenda-se lavar a 
superfície. 

 
 
 

 O BAUTECH DUR vem pronto para uso basta 
abrir a embalagem e aplicar, não dever ser 
diluído. 
 

APLICAÇÃO 

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 possui característica impermeabilizante. 

 


