
DEFINIÇÃO
USO EXTERNO E INTERNO
Indicado para pisos e paredes revestidos com cerâmicas, porcela-
natos, pedras naturais, polidas e pedras industrializadas.

PREPARO E APLICAÇÃO
• Rejuntar 3 dias após o assentamento do revestimento.

• Antes da aplicação, limpar as juntas com escova de nylon certi-
ficando-se posteriormente que não exista sujeira ou partes soltas 
entre as juntas. As juntas devem estar secas no momento da apli-
cação.

• Não adicione água ou qualquer material ao rejunte. No mo-
mento da aplicação, proteger a superfície do sol, chuva e vento. 
Aplique o rejunte acrílico com auxílio de uma espátula plástica 
comprimindo o produto para dentro das juntas até que estejam 
completamente cheias.

REJUNTE PRONTO ACRÍLICO
ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO ACRÍLICO MONO COMPONENTE PRONTO PARA USO.

• Fazer a limpeza e acabamento imediatamente após a aplicação (entre 15 e 30 minutos) utilizando uma es-
ponja macia, limpa e levemente úmida em movimentos circulares, retirando todo o excesso, sem remover o 
rejuntamento. Repetir a operação até que as juntas fiquem lisas e no nível das bordas das cerâmicas.

DADOS TÉCNICOS

Composição:
Resina acrílica, agregados minerais de granulometria balanceada e aditivos químicos especiais e pigmentos.

Embalagem:
Pote com 1kg 

Cor:
Diversas cores

Largura de junta:
De 1mm até 5mm.

Consumo:
Ver tabela no catálogo. 



Temperatura de Trabalho recomendado:
Temperatura do ar entre 5°C e 40°C.
Temperatura da superfície de aplicação entre 5° e 27°C.

Secagem ao toque:
Secagem superficial 1(uma) hora à temperatura de  25°C.

Superfície de aplicação indicada:
Em pisos  e paredes com cerâmicas, porcelanatos, pastilhas de vidro, pastilhas de porcelanas, pedras natu-
rais, mámores, granitos, pedras industrializadas, limestone, marmoglass, nanoglasss, silestone.

Não Indicada:
Em piscinas e saunas.

Limpeza:
Com água limpa: 3 dias após aplicação. Rotineira com detergente neutro: 7 dias.

Liberação de Tráfego:
Tráfego leve em áreas internas externas: após 72 horas. Todo tráfego em áreas internas e externas: após 7 
dias.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES.

• Não recomendamos o uso em superfícies antiderrapantes, rústicas, porosas, não esmaltadas ou com sali-
ências e reentrâncias, pois  as mesmas podem ficar manchadas ou  impregnadas com o produto. 

• Em áreas externas, proteger o revestimento recém rejuntado da água da chuva por 24 horas.

• Manter fora do alcance de crianças e animais.

• Verificar as ferramentas de trabalho e equipamentos de segurança.

• Utilizar luvas de borracha e óculos quando estiver ao manusear o produto.
  
• Em caso de contato com olhos ou pele: Lavar com água em abundância e persistindo a irritação, procurar 
um médico.

• Inalação: Levar a pessoa para um ambiente fresco e ventilado.

• Ingestão: Não provocar vômito, procurar imediatamente um médico levando a embalagem do produto.

• Descartar resíduos do material em estabelecimento autorizado, de acordo com lei ambiental vigente. 



ESTOCAGEM E VALIDADE.

Armazenar em local seco e arejado sobre estrados de madeira formando pilhas de até 1 metro de altura, 
em sua embalagem original fechada. Após a abertura da embalagem,o produto poderá ser utilizado para 
novas aplicações em até 3 meses desde que mantido na embalagem original, sem contaminação e bem 
fechada.

Válido por 12 meses a partir da data de fabricação, desde que seguidas às orientações de armazenamento. 

A garantia de desempenho deste produto fica assegurada desde que o armazenamento, o preparo e aplica-
ção tenham sido realizados rigorosamente conforme as instruções da embalagem.
 


