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CAMPOS DE APLICAÇÃO
 Fachadas e muros de prédios, residenciais e
industriais;
 Monumentos, pontes e viadutos;
 Substratos de concreto aparente, pedras ou sobre
áreas que já tenham recebido pintura;
 Sobre camada em revestimentos antigos (pastilhas ou
cerâmicas) para posterior pintura ou aplicação de
textura acrílica;
 Colmatação de trincas em pisos industriais ou
comerciais.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 Pré dosado, basta misturar os componentes e aplicar,
não depende da ação do tempo para cura;
 Não permite a impregnação das tintas de pichação,
permitindo fácil remoção;
 Reduz a impregnação de fuligem, aumentando o
intervalo de lavagens das fachadas;
 Longa durabilidade e brilho;
 Excelente estética e facilidade de limpeza.

PREPARO DO LOCAL
 O substrato deve estar limpo, seco, livre de poeira,
nata de cimento, ceras, desmoldante ou qualquer
substância que possa atrapalhar a adesão;
 O substrato deve estar totalmente seco;
 O acabamento superficial dependerá do estado do
substrato, pois o verniz irá realçar o que está de
fundo, ou seja, irá “copiar” as imperfeições, neste
caso recomenda-se a regularização.
 O BAUTECH ANTIPICHAÇÃO realça o tonalidade do
substrato, pois é um verniz formador de filme. Para
que a o cor do substrato não sofra este realce, aplicar
de uma a duas demãos de BAUTECH VERNIZ PU 100,
em uma diluição de 1:1, como primer;
 Para superfícies pintadas com tintas acrílicas, látex ou
texturas acrílicas, recomenda-se a aplicação do
BAUTECH ACRÍLICO como primer.
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EMBALAGEM
DENSIDADE
COR
SECAGEM AO TOQUE
TEMPO ENTRE DEMÃOS
LIBERAÇÃO
DEMÃOS
TEOR DE SÓLIDOS (%)
RENDIMENTO
VALIDADE

4kg
1,00 g/cm³
Incolor
4 horas
8 horas
24 horas
1a2
55 ± 2
13 a 30m² por
embalagem de 4kg
24 meses a partir da
data de fabricação

PREPARO DO PRODUTO
 O BAUTECH ANTIPICHAÇÃO é um produto pré
dosado, basta homogeneizar os componentes e
aplicar, pois é de fácil manuseio.

PINTURAS ESPECIAIS E COMPLEMENTOS

BAUTECH ANTIPICHAÇÃO
O PRODUTO
É um verniz à base de poliuretano alifático, bi
componente, de alto desempenho, para aplicar em
superfícies argilosas ou cimentícias, em uso interno e
externo. Sua limpeza após a pichação se dá com auxílio
de solventes.
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APLICAÇÃO
 Utilizar rolo de lã (próprio para aplicação de produtos à base de solvente), pincel de cerdas macias,
trinchas ou airless;
 Aplicar de 1 a 2 demãos, conforme desempenho desejado, recomenda-se a aplicação de no mínimo 2
demãos;
 Cada demão não pode ultrapassar o consumo de 300g/m²;
 Aguardar um intervalo de 8 horas entre demão.
COMPOSIÇÃO
 Resina poliuretânica alifática, agentes reológicos, pigmentos, outros aditivos e baixo teor de solvente.

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 superfície estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura
inferior a 10°C ou superior a 35°C;
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PINTURAS ESPECIAIS E COMPLEMENTOS
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