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BAUTECH EMULSÃO ACQUA7
O PRODUTO
É uma emulsão asfáltica neutra com cargas minerais e
polímeros, disperso em água, desenvolvida para
imprimações e impermeabilizações moldadas “in loco”
com ou sem uso de estruturantes.
CAMPOS DE APLICAÇÃO
•
Ponte de aderência para posterior aplicação de
mantas asfálticas auto adesivas ou com uso de
maçarico.
•
Impermeabilização de vigas, baldrames e
fundações;
•
Impermeabilização de estruturas em alvenaria,
concreto, madeira ou metálicas em contato direto
com solo.
•
Aplicação em pisos frios (cozinhas, banheiros, áreas
de serviço)
•
Câmaras frigoríﬁcas
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•
Pronto para uso para impermeabilizar, basta abrir a
embalagem, misturar por 5 minutos e aplicar
•
Uso em áreas internas e externas
•
Alta aderência
•
Fácil aplicação
•
Possui dupla função, primer e impermeabilizante
•
Alta resistência ao reemulsionamento
•
Alto teor de sólidos

PREPARO DO LOCAL
•
Todo substrato deve estar estruturalmente são,
sólido, limpo e livre de qualquer substância que
possa evitar ou reduzir a aderência.
•
Remover toda graxa, produto de cura, tratamento
de superfície, óleo e etc.
•
Em caso de substratos novos os mesmos devem
possuir um período de cura superior a 21 dias.

CONSUMO (como
Primer)
CONSUMO (como
Impermeabilizante)
COR
EMBALAGEM
DEMAOS NECESSARIAS

VALIDADE

0,3 a 0,5 kg/m²
3,0 a 4,0 kg/m²
Marrom escuro
0,9 e 3,6 litros.
Sob encomenda, 18 e 200
litros.
Como Primer: 1 a 2
demãos
Como impermeabilizante:
3 a 4 demãos
24 meses a partir da data
de fabricação

PINTURAS ESPECIAIS E COMPLEMENTOS
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PREPARO DO PRODUTO
•
Para imprimação, diluir o produto em 15% em água .
•
Para impermeabilização o produto deve ser utilizado
puro sem qualquer diluição.

APLICAÇÃO
•
Como Primer:
•
Aplicar o BAUTECH EMULSÃO ACQUA 7 com rolo lã de carneiro de pêlo curto, pincel ou trincha de uma a duas
demãos para posterior aplicação mantas ou emulsão. O consumo é de 0,3 a 0,5 kg/m² , para outras aplicações
consultar nosso departamento técnico.
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Como Impermeabilizante
Aplicar o produto puro de 3 a 4 demãos com ou sem tela de poliéster ou véu. O consumo recomendado é de 3
kg/m2. O tempo de secagem entre demãos é de aproximadamente 24 horas;
Por ser uma emulsão asfáltica, não recomenda-se aplicar em dias chuvosos.
Recomenda-se o uso de EPI’s (luvas, botas, óculos de segurança, máscaras de gases, avental de raspa de couro
de mangas longas) para aplicação do produto.

•
•
•
•

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.
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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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