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1. PRODUTO 

 

Rejunte Acrílico Bicomponente Extraliso  

 

2. DESCRIÇÃO 

 

Rejunte Acrílico Bi componente Extra liso componente é uma 

argamassa de rejuntamento especial a base de resinas acrílicas para juntas de 0,5 a 5 mm, de 

fácil aplicação e acabamento extra liso, em porcelanatos, mármores, granitos e cerâmicas 

retificadas. Possui excelente aderência, resistência mecânica, flexibilidade e proteção contra 

fungos e bactérias, pois possui bactericidas em sua composição. Não contém areia em sua 

composição, e por isso oferece um acabamento liso, cores uniformes e permanentes. 

 

3. INDICAÇÕES DE USO 

 

Rejuntamento em: 

• Pisos retificados; 

• Porcelanatos, mármores, granitos, pastilhas e cerâmicas retificadas; 

• Áreas internas ou externas; 

• Áreas de alto e baixo tráfego de pessoas; 

• Juntas de 0,5 a 5 mm; 

• Pisos e paredes (inclusive assentamentos de sobreposição; 

• Revestimentos em fachadas ou saunas; 

• Rejuntamento em piscinas; 

• Pastilhas de vidro, porcelana e metalizadas. 

 

4. NÃO INDICADO PARA 

 

• Juntas maiores que 5 mm; 

• Trânsito intenso de veículos; 

• Lareiras, churrasqueiras e frigoríficos; 
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• Rejuntamento de cerâmica tipo “quarter” ou qualquer preenchimento de sulcos na 

superfície de placas; 

• Aplicação tipo rejunte sobre rejunte. 

5. MODO DE USAR 

 

5.1. PREPARE A BASE 

• O rejuntamento deve ser iniciado somente após o prazo de liberação da argamassa colante; 

• As juntas das placas devem estar isentas de resíduos de argamassa, pó, óleos e 

qualquer outro material que impeça a perfeita penetração e aderência do 

rejuntamento; 

• Proteja peças de alumínio e metais não tratados, pois podem manchar em contato 

com a argamassa de rejuntamento; 

• ATENÇÂO:  

o Raspe o interior das juntas e limpe bem.  

o Verifique se a base está impermeabilizada, pois a presença da umidade pode 

causar manchas e depósito de sais na superfície do rejuntamento. 

5.2. PREPARE AS PEÇAS 

• As peças devem estar planas e de espessura uniforme; 

• Peças porosas, não esmaltadas ou antiderrapantes, recomenda-se evitar o contato 

com o rejuntamento protegendo-as com cera incolor para evitar manchas e facilitar a 

limpeza; 

• Para casos especiais, siga as orientações do fabricante das placas. 

5.3. PREPARE O PRODUTO 

• Prepare o produto num recipiente estanque e limpo; 

• Misture todo o componente do pó com o líquido, não fracionando a embalagem; 

• Misture bem, até obter uma massa homogênea e sem grumos; 

• Não há necessidade de tempo de espera para utilizar o produto; 

• Utilize o produto até o prazo máximo de 2 horas e não readicione água ou qualquer 

outro produto após a mistura;  

• Proteja o produto do sol, vento ou chuva. 
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5.4. APLICAÇÃO 

• Aplique o rejuntamento com desempenadeira de borracha, pressionando com 

movimentos contínuos para dentro das juntas até o total preenchimento; 

• Deixe o mínimo de excesso possível sobre as superfícies das peças; 

• Faça o acabamento com esponja limpa, macia e levemente umedecida com água 

limpa, sobre o rejuntamento após 30 a 60 minutos da aplicação (quando o 

rejuntamento apresentar estado de semiendurecimento); 

• Umedeça superfícies sujeitas à ação do sol ou vento, aproximadamente 1 hora após a 

aplicação; 

• Não caminhe sobre as peças recém rejuntadas; 

• Proteja o rejuntamento da chuva por 3 dias; 

• O tráfego de pessoas deve ser liberado 24 horas após o rejuntamento; 

• A limpeza cotidiana deve ser iniciada após 14 dias. 

• Em áreas de box de banheiro ou banheira, utilizar o chuveiro sobre o produto somente 

após 7 dias de aplicação; 

• A limpeza com produtos químicos pode ser realizada após 14 dias; 

• Não adicione água ou qualquer outro material ao rejuntamento; 

• A liberação para enchimento da piscina ou da utilização da sauna somente após 10 

dias da aplicação; 

 

6. IMPORTANTE 

 

• As cores da cartela de rejuntamento são apenas referenciais; 

• A cor final do rejuntamento se estabiliza após aproximadamente 5 dias; 

• Recomenda-se que o rejuntamento seja realizado entre 10°C e 30°C; 

• Utilize equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscara; 

• Utilize mão de obra qualificada e com supervisão técnica; 

• Observar juntas estruturais e de movimentação e de dessolidarização. 
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7. DADOS TÉCNICOS 

 

7.1. COR 

• Cores diversas.          

7.2. COMPOSIÇÃO 

 COMPONENTE A: Cimento Portland agregados especiais e aditivos; 

 COMPONENTE B: Resina acrílica, água e aditivos; 

7.3. EMBALAGEM 

 Kit de 1 Kg contendo no pote: 

o Um sachê de 750 gramas do Componente A (pó); 

o Dois sachês de 125 gramas (ou um sachê de 250 gramas) do componente 

B (líquido). 

7.4. ESTOCAGEM 

 Mantenha em local seco e arejado, elevado do solo sobre estrado, empilhamento 

máximo de 1,5m de altura, conservado na embalagem original e fechada. 

7.5. VALIDADE 

 24 meses a partir da data de fabricação se respeitadas as condições de estocagem. 

7.6. CONSUMO 

       

Formato  

(cm) 

Largura da Junta (mm) 

0,5 1 2 3 4 5 

7,5 x 7,5         0,189          0,378          0,755          1,133          1,510          1,888  

10 x 10         0,142          0,283          0,566          0,850          1,133          1,416  

20 x 30         0,059          0,118          0,236          0,354          0,472          0,590  

30 x 30         0,047          0,094          0,189          0,283          0,378          0,472  

40 x 40         0,035          0,071          0,142          0,212          0,283          0,354  

45 x 45         0,031          0,063          0,126          0,189          0,252          0,315  

50 x 50         0,028          0,057          0,113          0,170          0,227          0,283  

60 x 60         0,024          0,047          0,094          0,142          0,189          0,236  

80 x 80         0,018          0,035          0,071          0,106          0,142          0,177  
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60 x 120         0,018          0,035          0,071          0,106          0,142          0,177  

O consumo do material foi estimado para cerâmica com 8 mm de  

 espessura e pode variar dependendo do método utilizado de aplicação. 

 

7.7. DESEMPENHO DO PRODUTO 

Argamassa à base de cimento Portland para rejuntamento de placas cerâmicas 

conforme NBR 14992: 

 Retenção de água: < 65 mm; 

 Variação dimensional: < 2,00 mm/m; 

 Resistência à compressão: > 10,0 MPa; 

 Resistência à tração na flexão: > 3,0 MPa; 

 Absorção de água por capilaridade aos 300 min.: < 0,30 g/cm²; 

 Permeabilidade aos 240 min: < 1,0 cm³. 

 

8. QUÍMICO RESPONSÁVEL 

 

Alexander Lima Thomaz Gonçalves. CRQ: 04363934 – XIII 

 

9. SEGURANÇA 

 

Manter longe do alcance de crianças e animais. 

 

 


