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1. PRODUTO 

 

Rejunte Premium Acrílico Pronto  

 

2. DESCRIÇÃO 

 

O Rejunte Premium Acrílico Pronto é uma argamassa 

de rejuntamento desenvolvido para juntas de 1 a 5 mm. 

Monocomponente, composto por carga mineral, resinas acrílicas especiais, aditivos e 

pigmentos. 

 

3. INDICAÇÕES DE USO 

 

Rejuntamento em: 

• Áreas internas ou externas; 

• Juntas de 1 a 5 mm; 

• Pisos e paredes (inclusive assentamentos piso sobre piso); 

• Placas cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais, blocos de vidro, pastilhas de vidro 

ou porcelana; 

• Piscinas, fachadas ou saunas; 

 

4. NÃO INDICADO PARA 

 

• Lareiras, churrasqueiras e frigoríficos; 

• Rejuntamento de cerâmica tipo “quarter” ou qualquer preenchimento de sulcos na 

superfície de placas; 

• Aplicação tipo rejunte sobre rejunte. 
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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 Rejunte Premium Acrílico Pronto; 

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. APLICAÇÃO 

• Caso o produto esteja sedimentado, massageie-o ainda dentro da bisnaga até obter 

uma mistura homogênea;; 

• Corte o bico da bisnaga no ponto desejado e aplique nas juntas; 

• Em seguida, com uma espátula de borracha ou plástico, pressione sobre as juntas até 

total preenchimento das mesmas; 

• Em seguida, remova o excesso sobre o revestimento e após aproximadamente 15 

minutos realize o acabamento com esponja levemente úmida em movimentos 

circulares; 

• Este tempo pode variar dependendo da temperatura ambiente; 

• Repita a operação até atingir o acabamento desejado; 

• Após 6 horas, faça a limpeza final com pano úmido; 

• A liberação do tráfego de pessoas deve ser somente após 24 horas da aplicação; 

• Proteja o rejuntamento da chuva por 3 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; 
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• A liberação para enchimento da piscina ou da utilização da sauna somente após 10 

dias da aplicação; 

• 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; 

o Não adicione água ou qualquer outro material ao rejuntamento; 

o Proteja o produto do sol, vento ou chuva; 

o Para reformas em áreas internas molhadas (Ex: box de banheiro), deve-se 

secar a junta existente, caso contrário o Rejunte Premium Acrílico Pronto não 

ganhará resistência com a presença da umidade. 

 

6. IMPORTANTE 

 

• As cores da cartela de rejuntamento são apenas referenciais; 

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

• 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. 

 

7. DADOS TÉCNICOS 

 

7.1. COR 

• Cores diversas.          

7.2. COMPOSIÇÃO 

• Carga mineral, resina acrílica e aditivos especiais. 

7.3. EMBALAGEM 

• Pote de 1 Kg 

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

7.6. CONSUMO 

 

 

8. QUÍMICO RESPONSÁVEL 

 

CRQ: 09300069 – 9ª Região. 

 

9. SEGURANÇA 

 

Manter longe do alcance de crianças e animais. 

 

 


