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ÍNDICE DE REFLETÂNCIA (%) 

SOLAR TOTAL 89,76 % 
ULTRA VIOLETA 13,41 % 
FAIXA VISÍVEL 96,40 % 

ÍNDICE REFLETÂNCIA 93,52 % 

EMBALAGENS 12 e 200kg 

RENDIMENTO 20m²/Emb. De 12kg 

COR Branco 

DEMÃOS NECESSÁRIAS 3 (Três demãos) 

INTERVALO ENTRE 
DEMÃOS 

3 a 5 horas 

LIBERAÇÃO APÓS 
ULTIMA DEMÃO 

24 horas 

VALIDADE 24 meses a partir da 
data de fabricação 

PREPARO DO LOCAL PREPARO DO PRODUTO 

 A limpeza do substrato é primordial para a eficiência 
do produto. Portanto o local deve estar totalmente 
seco, íntegro, sólido e livre de qualquer substância que 
possa atrapalhar a adesão (como cera ou resina).  

 Caso exista cera, resina acrílica ou outros produtos que 
formem película no substrato é preciso remover 
completamente antes da aplicação do BAUTECH 
GELADO.  

 Se aplicado em lajes de concreto, a necessidade da 
estar curado e com resistência compatível a (28 dias).  

 Para substratos com brita exposta, recomenda-se a 
utilização do BAUTECH IMPERPÓ, para regularização 
aguardar o tempo estimado de (28 dias), para a 
aplicação do BAUTECH GELADO.  

 Imperfeições, trincas ou fissuras devem ser eliminadas 
antes da aplicação. Recomenda-se o BAUTECH FITA 
TRINCA.  

 As junções entre telhas devem ser vedadas 
previamente com o BAUTECH FITA TRINCA ou com 
argamassas específicas para este tipo de solicitação.  

 

 Para aplicação em substratos cimentícios e com alta 
absorção, recomenda-se que a primeira demão seja 
diluída em 10% de água limpa. Nos outros casos 
recomendamos aplicar o BAUTECH GELADO como 
fornecido.  


 
 

BAUTECH GELADO 
O PRODUTO 
É um impermeabilizante branco para telhas e telhados. 
Reduz a absorção de calor do imóvel, trata o problema 
de umidade e diminuí os ruídos de chuvas.  
  
 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Telhas e telhados de cerâmica, concreto, 
fibrocimento ou metálicos. Pode ser utilizado 
também em laje de concreto. Uso recomendado 
para imóveis residências e industriais.  

 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Gera economia de energia com despesas de ar 
condicionado. 

 Produto a base de água e livre de VOC.  

 Forma uma membrana flexível elástica e 
impermeável  

 Alta resistência a raios U.V, fungos e bactérias  

 Reduz a temperatura do ambiente em até 9°C. 
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APLICAÇÃO 

 Aplique o BAUTECH GELADO com o auxílio de um pincel, trincha, rolo de textura ou por Air Less.  

 Os intervalos entre as demãos é de 3 a 5 horas, dependendo das condições climáticas.  

 A liberação da área para contato com água de chuva é de 24 horas.  
  

DETALHES DE PREPARO E APLICAÇÃO 

 

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. 

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 aplique sobre substrato úmido. 

 Não aplique sobre betume (asfalto). 

 Não aplique quando a temperatura da superfície estiver ou atingir nas próximas 24 horas, temperatura inferior a 10C° ou 
superior a 35C°. 

 Não possui resistência química e mecânica. 

 


