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Linha de produtos formulados especificamente para atender as solicitações de esforços 
e resistência química das operações de embarcações e plataformas, na execução de 
pisos e proteções em camarotes, banheiros, salas e demais acomodações navais secas 
ou molhadas, com opções de produtos para manutenções rápidas. 
 
 
PRIMERS e BASES 

BAUTECH PRIMER PISO NAVAL......................... primer semi aderente 

BAUTECH PRIMER EP NAVAL…………………… primer fixador 

BAUTECH MEGA…………………………….……… base elástica de amortecimento 

 

CONTRA PISOS 

BAUTECH CONTRA PISO NAVAL....................... cura em tempo normal  

BAUTECH CONTRA PISO NAVAL RÁPIDO......... cura rápida e resistência química 

BAUTECH CONTRA PISO NAVAL LEVE.............. leve, cura rápida e resistência química 

BAUTECH MICRO CONCRETO NAVAL.............. cura rápida e resistência química 

 

ACABAMENTOS / IMPERMEABILIZAÇÕES 

BAUTECH SKIM FAST......................................... revestimento ultra fino e resistênte 

BAUTECH RAPCOLA........................................... argamassa colante acelerada 

BAUTECH SEC RÁPIDO....................................... impermeabilizante para pisos 

 

REJUNTES E SELANTES 

BAUTECH REJUNTE ANTI ATAQUE NAVAL........ rejuntamento cimentício anti ácido 

BAUTECH REJUNTE PU NAVAL.......................... rejuntamento elástico 

BAUTECH TRAFIX PU................................ mastique para selagem de vãos 

BAUTECH FITA TRINCA...................................... fita adesiva para selagem de vãos 

 

PINTURAS E PROTEÇÃO 

BAUTECH TINTA PU NAVAL.................................tinta poliuretano flexível 

BAUTECH GELADO.............................................. tinta reflexiva,  redutora de temperatura  

BAUTECH MARINE PROTEÇÃO......................... Verniz poliuretano de alto desempenho 

 

FIXAÇÕES 

BAUTECH GROUT OFF SHORE.......................... graute para trabalhos de emergência 

BAUTECH EP SUBAQUÁTICO............................. adesivo epóxi para reparos e fixações 

 



 

 
 

1/4 

BAUTECH BRASIL                          0800-778-0807 

info@bautechbrasil.com                www.bautechbrasil.com.br 

MARINE 
 

PRIMERS E BASES 

BAUTECH PRIMER PISO NAVAL 

 Primer promotor de ponte de aderência entre as bases de aço ou de concreto e a linha de CONTRA 
PISOS NAVAIS da linha BAUTECH MARINE em reparos ou execução de contra pisos para nivelamento 
de camarotes. 
 

BAUTECH PRIMER EP NAVAL 

 Primer bi componente à base de resina epóxi. Ponte de aderência compatível com o sistema BAUTECH 

MEGA e BAUTECH TINTA PU NAVAL e promotor de aderência para argamassas, com alta aderência e 

maior flexibilidade que primers convencionais. 

BAUTECH MEGA 

 Membrana impermeabilizante elástica, à base de poliuréia, bi-componente, para aplicação a frio,pré - 
dosadas com alta resistência à ruptura, resistência química e dureza shore compatível ao tráfego intenso 
quando revestida com BAUTECH TINTA PU NAVAL 

 Impermeabilização de pisos de embarcações e plataformas com alto tráfego, altas solicitações de flexão 
e ataque químico moderado (Ph > 2);  

 Impermeabilização de tanques e diques de contenção com óleo, solventes, combustíveis e produtos 
químicos;  

 Proteção anticorrosiva e redutora de ruído em chapas metálicas e outros materiais densos; 
 Proteção de bases de equipamentos. 

 
 

CONTRA PISOS 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 Fácil de preparar; 
  Sem riscos de erros de dosagem por ser bi componente, basta misturar os compostos, eliminando os 

problemas causados por contaminação por agua reciclada; 
 Fácil de aplicar, necessitando apenas de régua e desempenadeira; 
 Alta resistência mecânica 
 Reduzido Módulo de Elasticidade (flexível).  
 Não combustível 
 Não retrátil; 
 Pode ser aplicada em planos inclinados, 

 

BAUTECH CONTRA PISO NAVAL  

 Contra pisos para nivelamento de camarotes, banheiros, salas e demais acomodações navais secas ou 
molhadas de embarcações e plataformas, com acabamento liso para servir de base para aplicações de 
placas ou mantas vinilicas, carpete, pisos emborrachados, cerâmica ou qualquer outro material de 
acabamento com cura de 28 dias.     
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BAUTECH CONTRA PISO NAVAL RÁPIDO  

 Argamassa polimérica bi componente, de alta resistência inicial e rápida perda de umidade para 

execução de contra pisos em embarcações e plataformas com cura rápida, permitindo pinturas epóxi, 

mantas vinílicas e outros revestimentos seladores em 48 h. 

 

BAUTECH CONTRA PISO NAVAL LEVE 

 Argamassa polimérica bi componente, de baixa densidade, com rápida perda de umidade para execução 

de contra pisos em embarcações e plataformas, em tempo curto permitindo pinturas epóxis e mantas 

vinílicas ou borrachas e outros revestimentos seladores em 48 h. 

BAUTECH MICRO CONCRETO NAVAL RÁPIDO  

 Micro concreto polimérico, bi componente, de alta resistência inicial e rápida perda de umidade, para 

execução de contra piso com espessuras superiores a 40 mm em embarcações e plataformas, em tempo 

curto, permitindo pinturas epóxis, mantas vinílicas e outros revestimentos seladores em 48 h. 

 
 

ACABAMENTOS / IMPERMEABILIZAÇÕES 
 

BAUTECH MARINE SKIM FAST 

 Argamassa bi-componente com alto teor de polímeros com excelente aderência, resistência à abrasão, 

impermeabilidade e rápida perda de umidade, para execução de revestimentos de contra pisos com 

baixa espessura e acabamento liso em embarcações e plataformas em tempo curto, permitindo pinturas 

epóxis, mantas vinílicas e outros revestimentos seladores em 24 h. 

 Revestimentos final de contra pisos para acabamentos ultra finos (> 1,0 mm)  
 Reparos navais com cronogramas curtos permitindo a aplicação rápida de revestimentos densos como 

vinil e pinturas epóxi   
 Reparos superficiais em contra pisos de baixa espessura 

 

BAUTECH RAPCOLA NAVAL 

 Argamassa colante bi -componente de secagem rápida com alta flexibilidade e aderência, que permite 

a liberação do local para transito 2 horas após a aplicação. Possibilita a liberação rápida na execução de 

obras de aplicação das cerâmicas sobre contra pisos em embarcações e plataformas, em áreas secas ou 

úmidas, com um desempenho de ancoragem superior às argamassas colantes AC III. 

 

BAUTECH SEC RÁPIDO 

 Impermeabilizante Super Flexível de alto desempenho à base de resina EVA com secagem rápida 
possibilitando trabalhos de impermeabilização com liberação para o mesmo dia e resistência aos raios 
UV, podendo ficar exposto ao tempo sem proteção.  

 
 Obras rápidas em contra pisos de banheiros, cozinhas e demais áreas molhadas revestidas com 

cerâmicas, que são aplicadas diretamente sobre o produto, após a secagem (12 h), com argamassa 
colante AC 3 ou com BAUTECH RAPCOLA, quer também promove uma aceleração no processo. 
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REJUNTES E SELANTES 
 

BAUTECH REJUNTE NAVAL ANTI ATAQUE  

 Argamassa de rejuntamento anti-ácida, pronta para uso, à base de cimento especiais, agregados 

selecionados e aditivos químicos não tóxicos. 

 Recomendado para rejuntamentos de revestimentos cerâmicos anticorrosivos em cozinhas, 
refeitórios, banheiros, câmaras frigoríficas e demais acomodações secas ou molhadas de embarcações 
e plataformas sujeitas ou não a ataques de ácidos orgânicos, sulfatos e cloretos. 

 

BAUTECH REJUNTE PU NAVAL 

 Rejunte à base de poliuretano aromático, bi - componente isento de solventes, flexível e elástico com 

dureza shore 40, alta resistência química e impermeável. Indicado para o rejuntamento de cerâmicas 

em pisos de embarcações e plataformas, sujeitas a altas movimentações e ataques químicos. 

 Rejuntamentos de cerâmicas ou ligação entre cerâmicas e elementos metálicos em pisos sujeitos à 
altas movimentações; 

 Ideal para rejuntamento de cerâmicas anti ataque 
 Locais onde se faz necessário flexão e elasticidade associados a uma barreira para líquidos agressivos 

ou não.  
 

      BAUTECH TRAFIX PU NAVAL 
 
 Mastique selante flexível e elástico à base de poliuretano alifático, modificado com silano, 

monocomponente isento de solventes, com uma dureza shore entre 40 e 50, para uso interno e 
externo. 

 Recomendamos para juntas horizontais e verticais como, por exemplo, pré-moldados, juntas de 
dilatação, juntas de construção e alívio. Interfaces: alvenaria, metal, madeira e PVC.  

 Locais onde se fazem necessários, flexão e elasticidade, associados a uma barreira para líquidos 
agressivos ou não, como os encontros entre painéis de paredes e pisos de áreas molhadas, 
antecedendo, como uma barreira suplementar, a aplicação da BAUTECH FITA TRINCA.  

 Adesivo para a colagem de cerâmicas no rodapé de painéis de divisórias de banheiros, cozinhas e 
refeitórios. 

 

        BAUTECH FITA TRINCA  

 Fita autoadesiva à base de poliuretano, com alto alongamento, para reparos e aplicações em sistemas 

impermeabilizantes. 

 Reforço de impermeabilização em encontro de pisos e paredes de cozinhas, refeitórios e banheiros de 

embarcações e plataformas;  

 Selagem de calhas; 

 Reforço de impermeabilização de reservatórios e caixas d’água. 
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PINTURAS E PROTEÇÃO 
 

BAUTECH TINTA PU NAVAL 

 Tinta à base de de poliuretano alifático (100%), bicomponente, pré - dosadas com ótima resistência a 

abrasão e fotodegradação. Espessura de trabalho de 0,15 a 0,2mm. Alta flexibilidade, reflexibilidade, 

resistência química e permite adição de agregados especiais, para se obter efeitos antiderrapantes. 

 

BAUTECH GELADO 

 Membrana impermeabilizante elástica, à base de polímeros acrílicos em alta concentração, com 

elevado teor de brancura para telhados, tetos de cabines e containers. Reduz a absorção de calor da 

superfície, impermeabiliza e diminuí os ruídos de chuvas.    

 

BAUTECH PROTEÇÃO PU NAVAL 

 Verniz à base de poliuretano alifático, bi-componente, de alto desempenho, para aplicar em superfícies 

metálicas, cimentícias, madeiras ou superfícies resinadas, em uso interno e externo.  

 Alta flexibilidade, reflexibilidade, resistência química e permite adição de agregados especiais, para se 

obter efeitos antiderrapantes. 

 Proteção de estruturas e chapas metálicas; 
 Proteção do casco reduzindo a ancoragem de cracas; 
 Proteção química em tanques de Contenção, tubulações, entre outras superfícies. 
 Possui ação antipichação. 

 

           BAUTECH CURE 

 Agente de cura química à base de copolímero estireno butadieno (SBR) para argamassa e concretos, 

protegendo-os contra a perda excessiva de água causada por vento, alta temperatura ambiente ou 

calor de hidratação; com isso, dificulta ou elimina a incidência de fissuramento superficial por 

retração hidráulica. Aplicado com pulverizador de baixa pressão.   

 Protetor de cura para contra pisos, de alta resistência, aplicados em embarcações e plataformas, 

protegendo contra a perda excessiva de água garantindo a melhor hidratação do cimento. 
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FIXAÇÕES 
 

BAUTECH GROUT OFF SHORE  

 Micro concreto pronto para uso de fácil, aplicação isento de cloretos, à base de cimento especial, 
agregados selecionados e aditivos com endurecimento rápido, a partir de 5 min., com alta resistência 
a sultafos e cloretos, adequado para serviços navais em zonas de maré e em contato com petróleo e 
outros produtos químicos. 

 
 
BAUTECH EP SUBAQUÁTICO 
 
 Adesivo estrutural bicomponente à base resina epóxi, isento de solvente e de consistência pastosa 

(similar a massa de vidraceiro) o que permite aplicações verticais negativas (tetos) e recomposições e 

reparos de concreto em estruturas subaquáticas, como plataformas e pilares de diques portuários. 

Possui resistência química compatível ao tratamento de efluentes com substâncias orgânicas ácidas ou 

alcalinas, óleos e água do mar. 

 Ponte de aderência para o revestimento BAUTECH MEGA ou pinturas com BAUTECH TINTA PU NAVAL 

em pisos metálicos ou contra pisos de embarcações e plataformas. 

 Como adesivo de elementos estruturais ou revestimentos de proteção em áreas submersas ou 
saturadas como bases de plataformas, estrutura de piers, dique e contenções de encostas; 

 Para pequenas intervenções para eliminação de vazamentos do lado de dentro dos reservatórios 
(somente pressão positiva); 

 Colmatação de tubos ou conexões. 
 

 DETALHES DE PREPARO E APLICAÇÃO 

 

BAUTECH BRASIL 
RIO: Augusto Abduche : 21- 981-02.07.89 

abduche@bautechbrasil.com.br 
www.bautechbrasil.com.br 
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