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BAUTECH ACRÍLICO INJEÇÃO
O PRODUTO
É um adesivo à base resina acrílica e aditivos, utilizado
para injeção em cerâmicas, solucionando os problemas
de aderência e eliminando o som cavo (oco) dos
revestimentos, de forma fácil sem necessidade de
quebrar o local.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 Promove a aderência e a impermeabilidade
 Fácil de aplicar e limpar
 Não mancha o revestimento
 Baixo odor
 Pronto para uso

DENSIDADE
COR
TEOR DE SÓLIDOS
pH
VISCOSIDADE (FORD
Nº4 – 23°C)
EMBALAGENS
VALIDADE

1,02g/cm³
Branco
> 60%
7,5 a 8,2
30 segundos
12 e 200 litros
24 meses a partir
da data de
fabricação

PREPARO DO LOCAL e APLICAÇÃO
 A superfície a ser tratado deve estar totalmente limpa e seca
 Detectar os locais que necessitam ser tratados, através de teste sonoro utilizando, por exemplo, um martelo de
borracha ou algo firme e estável
 Utilizando uma furadeira e brocas próprias, promover os furos o mais próximo possível do local “oco”. Os furos
devem ser feitos exatamente no rejuntamento onde é possível a recomposição sem causar dano ao revestimento
cerâmico
 O BAUTECH ACRÍLICO INJEÇÃO é fornecido pronto para uso, não deve ser diluído
 Com uma seringa ou equipamento de injeção próprio, injetar o BAUTECH ACRÍLICO INJEÇÃO até transbordar
 Limpe imediatamente o excesso utilizando um pano levemente úmido
 Aguardar até 72 horas (secagem final) para checar eficácia com novos testes sonoros.
OBS: O nível de vazio e absorção do local irá determinar o consumo. Em caso alta absorção do substrato, em
alguns casos, é possível que seja necessário uma nova aplicação.
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CAMPOS DE APLICAÇÃO
 Como adesivo de injeção em revestimentos
cerâmicos aplicados em piso e parede
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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

Não pode ser aplicado em temperaturas menores que 5°C e maiores que 35°C e Locais úmidos
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