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BAUTECH ESMALTE SINTÉTICO - STANDARD

CAMPOS DE APLICAÇÃO
 Em áreas residenciais, comerciais, rurais
industriais
 Metais,
Madeira,
Alvenaria,
Alumínio
Galvanizados
 Móveis, Portões, Janelas, Portas, Objetos e etc

e
e
EMBALAGEM
CORES
DEMÃOS NECESSÁRIAS
DENSIDADE
SECAGEM AO TOQUE
TEMPO ENTRE DEMÃOS
RENDIMENTO
LIBERAÇÃOA APÓS
ÚLTIMA DEMÃO
VALIDADE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS






Alta durabilidade
Rápida Secagem
Excelente acabamento
Fácil aplicação
Excelente cobertura

PREPARO DO LOCAL
 Limpeza: Eliminar toda sujeira, manchas, gorduras
e qualquer substância que possa atrapalhar a
adesão da pintura. Remover mofo ou contaminação
previamente. A superfície deve estar firme após
este processo.
 Repintura: Lixar o local eliminando o brilho e
remover o pó, antes da aplicação
 Para obter um excelente acabamento e adesão, é
recomendado lixar o local e limpá-lo
adequadamente, este processo deve ser repetido
entre demãos. O tempo de cura entre demãos deve
ser respeitado
 Não aplicar sobre madeiras deterioradas ou
infectadas
 Para maiores informações sobre “Procedimentos de
Pintura”, consultar a norma ABNT – NBR 13245.

0,1 L - 0,9 L – 3,6 L
Vide Cartela
2 a 3 demãos
0,9 a 1,1 g/cm³
30 minutos
4 horas
Até 12m² / demão
6 horas
36 meses a partir da
data de fabricação

PREPARO DO PRODUTO



A diluição deve ser a seguinte: 
- Rolo e pincel: no máximo 10% em aguarrás.
- Pistola: no máximo 30% em aguarrás.
Homogeneizar antes da aplicação 





PINTURAS ESPECIAIS E COMPLEMENTOS

O PRODUTO
É um esmalte de secagem rápida recomenda para
acabamentos em áreas externas e internas em metais,
madeira, alvenaria, alumínio e galvanizados. Possui alta
resistência a intempéries e confere um acabamento
brilhante.

APLICAÇÃO



Para aplicação utilizar rolo de espuma, pincel, trincha ou pistola de pintura (utilizar pressão de 2,2 a 2,8
kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol²).
Aplicar o material de 2 a 3 demãos, com intervalos de 2 a 4 horas.

LIBERAÇÃO: Após 24 horas da aplicação da última demão.
LIMPEZA: Utilizar aguarrás ou thinner.
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COMPOSIÇÃO: Resina alquídica modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes,
secantes organometálicos, solventes alifáticos.
Este produto atende as especificações da NBR 11702, item 4.2.1.1.










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







Evite pintar em dias chuvosos
Não aplique quando a temperatura da superfície estiver inferior a 10°C ou umidade relativa do ar superior a
85%
Evite pintar em dias chuvosos
Devido características físico-químicas o esmalte sintético quando aplicada externamente tende a perda do
brilho e a amarelar gradativamente com o passar do tempo. As cores branca e gelo ao longo do tempo
mesmo aplicadas internamente tendem a amarelar. Obs: Estas características não alteram a durabilidade
e/ou resistência da pintura
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PINTURAS ESPECIAIS E COMPLEMENTOS
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