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DESCRIÇÃO
Argamassa colorida para preenchimento e acabamento de 
juntas finas de revestimento em pisos e paredes.

INDICAÇÕES DE USO

• Aplicações em juntas finas de 1 mm a 4 mm
• Ideal para ambientes internos e externos
• Indicado para rejuntamento de peças cerâmicas comuns 
e retificadas, pastilhas de porcelana/vidro, pedras decorati-
vas e porcelanatos.

PREPARO DO PRODUTO
Em um recipiente plástico limpo e seco ou na própria 
embalagem, misture o conteúdo de material à quantidade 
de água na tabela abaixo até obter uma pasta homogênea. 

Utilize o produto em, no máximo, 2 horas e meia após o 
preparo.

APLICAÇÃO

• Só inicie a aplicação depois de, no mínimo, 72 horas após 
o assentamento.
• Antes do preenchimento limpe bem as juntas, removendo 
todos os resíduos do local.
• Proteja as peças de alumínio para evitar que todas elas 
se manchem.

Embalagem
Quantidade de água

%

33,02,0 kg

Litros

0,66

%

+/- 1%

Litros

0,64 a 0,68

Faixa de Variação

Volume de água para mistura de rejunte

ESPECIFICAÇÃO

Atende às especificações da Norma Técnica Brasileira – 
NBR 14922 – A.R. – Argamassa à Base de Cimento 
Portland para Rejuntamento de Placas Cerâmicas – 
Requisitos e Métodos de Ensaios para a classe tipo II.

COMPOSIÇÃO

Cimento Portland cinza ou Cimento Portland branco 
estrutural, agregados minerais selecionados, pigmentos e 
aditivos químicos não tóxicos.

O consumo pode variar de acordo com o método de aplicação, 
superfície do revestimento, espessura, profundidade e largura 
das juntas.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Em rejuntamento de cores contrastantes com revestimen-
tos porosos, utilize cores similares para evitar manchas na 
superfície.
Produto sujeito a apresentação de coloração esbran-
quiçada, devido a liberação de cal e sais solúveis causada 
pela umidade.

TABELA DE CONSUMO MÉDIO DE REJUNTAMENTO (g/m²)

MEDIDAS DA PEÇA LARGURA DA JUNTA

Largura

50
100
300
300
450
600
600

Comp.

50
100
300
400
450
600
1200

Espes.

6
6
8
7
9
10
11

1mm

470
215
105
75
70
65
55

2mm

920
430
215
145
140
125
105

3mm

141
640
315
225
220
185
165

4mm

1830
850
415
295
290
245
215

ESTOCAGEM
Manter em local seco e arejado, sobre estrado, em 
pilhas de até 1,5 m de altura.

VALIDADE
18 meses após a data de fabricação impressa na 
embalagem, desde que respeitadas as condições de 
estocagem.

PRECAUÇÕES

• Em caso de contato com a pele, lave com água e sabão.
• Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente 
com água em abundância e procure orientação médica.
• Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação 
médica.

• Comece umidificando as juntas com água limpa para 
facilitar a aderência.
• Faça aplicação com desempenadeira de borracha, macia 
e flexível, pressionando o produto para dentro das juntas, 
de modo a facilitar a penetração da pasta.
• Dê acabamento com frisadores apropriados (de plástico, 
acrílico ou haste de madeira polida) ou esponja macia 
levemente umedecida, lavando-a e torcendo-a com frequência.

LIMPEZA

• Deixe puxar (iniciar a secagem) e, assim que a pasta 
estiver semiendurecida (entre 15 e 40 minutos), retire o 
excesso com esponja úmida, deixando o mínimo possível 
de produto sobre a superfície da peça.
• Complete a limpeza com pano ou estopa limpa e seca.
• Se ainda restarem resíduos sobre a superfície da peça, 
utilize solução específica para a sua remoção.
• Nunca utilize ácidos para fazer a limpeza.

MANUTENÇÃO

• Em dias quentes (temperatura acima de 30°C) ou com 
vento, molhe a área já rejuntada após 2 horas de secagem.
• Para garantir a qualidade e durabilidade do produto, 
realize o processo de “cura úmida”, molhando o rejunta-
mento duas vezes ao dia, durante dois dias.
• Proteja as áreas externas recém-rejuntadas do sol, do 
vento e da chuva por, no mínimo, 24 horas para evitar 
perda de coloração.
• Evite o excesso de água nas limpezas iniciais para evitar 
manchas e alteração de cor.
• Limpezas pesadas só devem ser realizadas após 14 dias 
da aplicação.


