
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
Condomínio Jacarandá

Código: JACo Local: Condomínio Jacarandá (garagem)
Arquiteta responsável: 
Marina Teixeira
Data: 20/12/18 Par<cipantes: Marina (Atelier Plural), Sr Herasmo e Sr Roberto (Bautech)
Duração: 1h

Demonstração parte 2/3 Bautech
1. Sr. Roberto informa que o pigmento foi realizado apenas para o teste poisa fabrica

já á fechada para o recesso e não foi ípossvel enviar o tom cinza de ábrica para a 
demonstrção no Ed. Jacarandá. A mistura portanto seria feita em laboratório, caso 
o condomínio opte por um tom diferente.

2. A manutenção do piso após a pintura com Tinta Coat (base cimentícia) deverá ser 

com equipamento lava jato, evitando o atrito da tinta. A tinta pode ser a última 
camada ou ainda pode ser protegida com camadas posteriores, conforme 
orçamento da Bautech  a ser entregue. Será elaborado pelo Atelier Plural um 
quadro comparativo com precos e materiais para apresentação à Comissão de de 
Obras do Condomínio;

3. A Bautech esteve no Condomínio por mais duas vezes (em 26/12 em dois horários

com intervalo de 4h - Demonstração parte 3/3, sem o acompanhamento da 
arquiteta) para executar a finalização da demonstração com a aplicação de 
Endurecedor de superfície, antigo recristal, com acabamento fosco.

FOTO 1 – Trecho estucado anteriormente, isolado 
para a aplicação da Tinta Coat Bautech

FOTO 2 – Varrição para limpeza completa da superTcie 
a ser pintada
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FOTO 3 – Mistura da _nta com pigmento preto para 
tom aproximado do cinza fornecido pela Bautech

FOTO 4 – Proteção em fita crep e primeira demão de 
Tinta Coat em trechos diferentes de superTcies (com 
estucamento total com fina camada, estucamento 
pontual e sem estucamento)

FOTO 5 – 2a demão de Tinta Coat Bautech FOTO 6 – Tinta Coat em processo de secagem
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