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BAUTECH FIXA ESPELHO PROFISSIONAL
O PRODUTO
É um selante monocoponente à base de resina
sintética, dispersa em água de alto desempenho,
especialmente desenvolvido para fixar espelhos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 Não mancha.
 Resistente a umidade
 Antifungos
 Não danifica o verso do espelho
 Não escorre.
COR
EMBALAGEM
VALIDADE

Branco
50g
24 meses a partir da
data de fabricação

MODO DE USAR
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
1.
2.

Limpar o fundo do espelho, retirando todas as impurezas e oleosidades, usando água e sabão.
Verificar se a superfície onde o espelho será fixado está totalmente regularizada, limpa e livre de oleosidades,
e partes soltas.

ADESIVOS

CAMPOS DE APLICAÇÃO
 Fixação de espelhos.
 Fixação de vidros

COLOCAÇÃO
1.
2.

3.
4.

5.

Antes da aplicação do BAUTECH FIXA ESPELHO simule a colocação na área desejada. Faça uma demarcação
na parede ou substrato, junto a borda, servindo como régua, para que o espelho seja posicionado.
Coloque tiras de fitas duplas faces de 1mm nas extremidades do espelho, pois elas serão responsáveis pela
fixação inicial do espelho enquanto o material estiver em processo de cura. A fita dupla face também atua
como espaçador, evitando que a superfície do espelho tenha contato direto com o substrato, impedindo o
acúmulo de umidade entre o espelho e a parede.
Aplicar o produto no fundo do espelho em forma de cordões paralelos verticalmente, com no mínimo 5cm de
distância das bordas laterais, partes superior e inferior do espelho.
Posicione o espelho firmemente e em uma única vez na posição previamente enquadrada e demarcada.
Verificar se o espelho está firmemente fixado. Observe nos próximos 10 – 15 minutos se o espelho continua
fixado. Caso negativo, posicioná-lo vagarosamente na posição original e mantê-lo fixado até que este esteja
totalmente fixo, sem possibilidades de escorrimento ou deslocamento.
FECHE BEM A EMBALAGEM APÓS O USO.

ATENÇÃO: Provoca irritação à pele. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar efeitos nocivos prolongados
para os organizamos aquáticos.
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CUIDADOS



Em caso de ingestão, não provoque vômito, procure auxílio médico imediatamente.
Em contato com a pele, lave cuidadosamente com água em abundância. Mantenha fora do alcance de crianças
e animais domésticos.










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.

ADESIVOS

PRECAUÇÕES
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