
barone 1
aditivo impermeabilizante para argamassas e concreto

Ficha técnica

barone 1
É um aditivo especial com alto poder hidrofugante que reduz a absorção de água e umidade em 
argamassas e concretos.

Áreas de aplicação
• Fundações e baldrames;
• Emboços e rebocos de revestimento;
• Argamassas de assentamento de blocos de vedação;
• Reservatórios e piscinas;
• Cortinas e outras obras de contenção.

Consumo teórico
Argamassas:
4% sobre a massa de cimento (ou 2 litros por saco de cimento com 50kg).

Concreto impermeável:
1% sobre a massa de cimento.

Preparo do Substrato
O substrato deve estar limpo, seco e isento de sujeiras. Alvenarias e detalhes construtivos devem 
receber argamassa de chapisco ou regularização com de traço 1:3 em volume, aditivada com 
adesivo BARONE SUPERFIX, curada por 24h antes de prosseguir com revestimentos ou concreto 
posteriores.

Aplicação
Argamassas modficadas:
Pré-umedecer o substrato antes de iniciar a aplicação. BARONE 1 deve ser misturado à água de 
amassamento que será utilizada em argamassa recomendada com traço 1:6 em volume (1 parte de 
cimento para 6 partes de areia média). A argamassa deve ser aplicada em camadas de 1 a 1,5cm 
gerando espessura máxima de 3cm, com intervalo de 4 horas entre camadas.

Concreto impermeável:
Adicionar BARONE 1 préviamente misturado a água de amassamento. Recomenda-se um 
consumo de cimento mínimo de 330kg/m³ e consumo de água de 50 litros por metro cúbico de 
concreto. Ao final de cada aplicação, as ferramentas podem ser limpas com água.

Composição:
Sais inorgânicos.
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Cor do Produto
Branco.

Cor do Produto
• Baldes de 18kg.
• Tambor 200L

Armazenamento
Manter produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, 
seco e arejado.

Validade
12 meses a partir da data de fabricação.

Meio ambiente
Sempre esvaziar completamente as embalagens antes do descarte.

Segurança
Para informações de segurança, consultar a respctiva Ficha de Informação de Segurança de 
Produto Químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

Identificação de Perigos
Produto químico não classificado como perigoso de acordo conforme ABNT NBR 14725-2.

Primeiros Socorros
Contato com os olhos: Lavar com água e sabão por pelo menos 15 minutos e buscar orientação 
médica. Contato com a pele: Lavar comágua corrente por pelo menos 15 minutos. Inalação: 
Remover para ambiente fresco e ventilado. Ingestão: Não incitar vômito. Buscar orientação médica.

Transporte
Identificação não classificado como perigoso para transporte.

desempenho barone
As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento 
técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como 
temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se a qualidade do produto fornecido e dentro das 
especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua 
total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.


