
A Baumerk Construction Chemicals® atua por 
mais de 20 anos atendendo as necessidades 
dos clientes com rapidez, segurança, qualidade 
e respeito ao meio ambiente. Presente em mais 
de 55 países, seus produtos seguem os 
princípios de qualidade apresentados na ISO 
9001 além da homologação da marcação 
Conformité Européenne (CE). Conta com uma 
vasta linha de produtos químicos, membranas 
asfálticas e revestimentos para as diversas 
demandas do mercado técnico da construção 
civil. Conte com a experiência e o suporte de 
quem atua em obras de grande porte, como 
aeroportos, hospitais, estádios, túneis, etc.

Planta Industrial Baumerk® em Istambul, Turquia.

Presente em diversos estados do Brasil, o Grupo 
Barone fornece diversas soluções inovadoras 
em produtos técnicos  para a  construção civil 
como selantes, silicones, mantas asfálticas, 
grautes, cristalizantes, argamassas poliméricas, 
geossintéticos, entre outros. Com unidade fabril 
localizada na cidade de Diadema e centrais nas 
regiões metropolitanas de São Paulo e Recife, o 
Grupo Barone conta com um time técnico 
capacitado  e presente em todo o território 
nacional pronto para oferecer um atendimento 
personalizado à construtoras e também aos 
canais de varejo e distribuição.

www.grupobarone.com.brRua Poaca, 170, Jardim Inamar,
Diadema - SP CEP: 09970-300

Trazendo ainda mais inovação e qualidade, o Grupo Barone também apresenta o portfólio 
exclusivo de produtos Baumerk Construction Chemicals®, companhia turca de químicos para 
construção civil com mais de 20 anos de experiência. 

O GRUPO BARONE

PARCEIRA EXCLUSIVA COM BAUMERK®

PORTFÓLIO EXCLUSIVO GRUPO BARONE

Planta Industrial Grupo Barone, em Diadema, São Paulo.



MEMBRANA PU MODIFICADA COM ASFALTO

Com desempenho inovador, Baumerk® PU-B 1K é um 
revestimento monocomponente pronto para uso, base 
poliuretano modificado com asfalto e resistência antirraiz. 
Aderindo a substratos como concreto e aço, é a solução ideal 
para impermeabilização de coberturas expostas com tráfego 
leve, floreiras, calhas, sacadas, entre outros.

- BAUMERK® PU-B 1K

MEMBRANAS FLEXÍVEIS BASE POLIURETANO

Sistemas disponíveis nas versões monocomponente e 
bicomponente com resistência química, grande elasticidade e 
resistência antirraiz. Aderindo a substratos como concreto e 
aço, é a solução ideal para impermeabilização de coberturas, 
bacias de contenção, floreiras, calhas, sacadas, etc. Disponível 
também em versão para reservatórios de água potável.

- BAUMERK® PUR 625

IMPERMEABILIZANTES POR CRISTALIZAÇÃO TOTAL

A tecnologia de cristalização é uma das mais modernas da 
atualidade. Com sistemas para aplicação por adição, por 
pintura, e como argamassa de reparo, estes reagem com 
umidade no concreto para formar cristais insolúveis nos poros 
e vazios capilares no concreto, garantindo proteção contra 
penetração de água e agentes agressivos de forma 
permanente.

- BAUMERK® CRYSTAL PW 25 e CRYSTAL 25
- BAUMERK® C320
- BAUMERK® WATERSHOCK

FITA HIDROEXPANSIVA

Geralmente utilizadas em conjunto com sistemas de 
cristalização por adição (Baumerk® Crystal PW 25) em 
reservatórios, tanques, piscinas, especificamente em juntas 
de concretagem e furos com tubulações. Apresentam 
expansão controlada e resistência química, com versões 
especiais para contato com água salgada.

- BAUMERK® SWELLBAND

GRAUTE DE RÁPIDA LIBERAÇÃO

Graute monocomponente para reparo e preenchimento de 
estruturas de concreto com rápida cura e liberação (20MPa 
em apenas 1 hora). Apresenta alta fluidez e resistência a 
compressão sendo indicado para passeios, docas, áreas 
industriais, pavimentos de concreto e outros locais com 
tráfego intenso.

- BAUMERK® GRT 25


