Ficha Técnica 0.012

BAUTECH FITA TRINCA

O PRODUTO
Fita autoadesiva para reparos e aplicações em sistemas
impermeabilizantes
CAMPOS DE APLICAÇÃO
 Lajes
 Calhas
 Reforço de impermeabilização
 Telhas de fibrocimento, cerâmica ou metálica
 Piscinas, reservatórios e caixas d’água
 Tanques de contenção

PESO
ALONGAMENTO
COR
EMBALAGEM
LARGURA
ESPESSURA
TEMPERATURA DE
TRABALHO
CARGA DE
ROMPIMENTO
VALIDADE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 Fita autoadesiva de poliuretano
 Alto poder de alongamento (até 1000%)
 Alta resistência à pressões positivas
 Não fadiga
 Suporta altas temperaturas (até 70°C)

PREPARO DO LOCAL
 A limpeza do substrato é primordial para a
eficiência do produto. Portanto o local deve estar
totalmente seco, íntegro, sólido e livre de qualquer
substância que possa atrapalhar a adesão (como
cera ou resina).
 Imperfeições, trincas e fissuras devem ser
eliminadas previamente com o BAUTECH EP
INJEÇÃO.
 Em caso de substrato cimentício rugoso ou com
brita exposta, regularize-o com BAUTECH IMPERPÓ e aguarde 9 dias de cura.

1,73MPa
18 meses a partir da
data de fabricação

PREPARO DO PRODUTO
 Retire a película de proteção no ato da aplicação.

APLICAÇÃO
Reforço em Sistema Impermeabilizante
 Limpe o substrato e aguarde a secagem completa.
 Aplique uma demão do produto impermeabilizante.
 Atente para a secagem completa e só então aplique o
BAUTECH RODAPÉ em cantos (rodapés) e arestas de
tubos.
 Utilize uma espátula para pressionar a fita contra o
substrato e aproveitar todo seu potencial de
aderência.
 Imediatamente aplique as demãos restantes do
produto impermeabilizante.

BAUTECH BRASIL
info@bautechbrasil.com

750g
Até 1000%
Cinza
5m
10cm
0,8mm
Entre -35°C até 70°C
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Tratamento de trincas e fissuras em lajes
 Limpe o substrato e aguarde a secagem
completa.
 Aplique o BAUTECH FITA TRINCA sobre as trincas
e fissuras.
 No caso de emendas, sobrepor a fita em 10cm,
no mínimo.
 Em telhas, aplique o produto por sobre o vão
entre uma telha e outra.
 Utilize uma espátula para pressionar a fita
contra o substrato e aproveitar todo seu
potencial de aderência.
 Imediatamente aplique as demãos restantes do
produto impermeabilizante.

SAC 0800-778-0807
www.bautechbrasil.com.br

Ficha Técnica 0.012

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.

LIMITAÇÕES


Não aplique sobre base úmida.
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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.
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