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BAUTECH TINTA ACRÍLICA STANDARD

CAMPOS DE APLICAÇÃO
 Permite aplicação em qualquer estrutura de
concreto, alvenaria e demais superfícies minerais,
em áreas internas e externas.

EMBALAGEM
DEMÃOS NECESSÁRIAS
SECAGEM AO TOQUE
TEMPO ENTRE DEMÃOS
LIBERAÇÃO APÓS
ULTIMA DEMÃO
RENDIMENTO
VALIDADE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 Maior poder de cobertura.
 Sem cheiro.
 Alto rendimento.
 Resiste a fungos e bactérias.
 Acabamento fino.
 Lavável.

PREPARO DO LOCAL
 Limpeza: Eliminar toda sujeira, manchas, gorduras
e qualquer substância que possa atrapalhar a
adesão da pintura.
 Correção de Imperfeições: Remover todas as
partes soltas, eliminar furos e imperfeições,
utilizando MASSA CORRIDA ou MASSA ACRÍLICA.
Consulte a linha de produtos BAUTECH.
 Primeira pintura: Aguardar secagem total do
reboco (mínimo 28 dias) e aplicar o BAUTECH
SELADOR ACRÍLICO.
 Repintura: Lixar o local e remover o pó, antes da
aplicação.
 Para maiores informações sobre “Procedimentos
de Pintura”, consultar a norma ABNT – NBR 13245.

18 litros
2 a 3 demãos
1 hora
4 horas
12 horas
Até 500m² / Demão
24 meses a partir
da data de
fabricação

PREPARO DO PRODUTO
 Para a aplicação, diluir o BAUTECH TINTA
ACRÍLICA STANDARD em 50% em água limpa, ou
seja, medir 2 unidades de tinta e 1 unidade de
água.
 Misture bem o produto antes e depois da diluição,
até que se obtenha total homogeneidade.



APLICAÇÃO
 Para aplicação utilizar rolo de lã, pincel ou trincha.
 Aplicar o material de 2 a 3 demãos, com intervalos de 4 horas cada.

PINTURAS ESPECIAIS E COMPLEMENTOS

O PRODUTO
A TINTA ACRÍLICA STANDARD é uma pintura acrílica de
acabamento fino e fosco, indicado para áreas externas e
internas em superfícies de reboco, massa acrílica, massa
corrida, texturas, grafiatos, concreto, fibrocimento e
gesso.

LIBERAÇÃO: Após 12 horas da aplicação da última demão.
COMPOSIÇÃO: Copolímeros em água, cargas minerais inertes, aditivos, hidrocarbonetos, coalescentes, bactericidas
não metálicos e água. Não contém aditivos à base de metal pesado.
Este produto atende as especificações da NBR 11702, item 4.5.2
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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, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C, superior a 40°C e umidade
superior a 90%.
Não pode ser aplicado em superfícies úmidas e molhadas.
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