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L i n h a  D E C O R A Ç Ã O

INDICAÇÕES:
Ideal para paredes, tetos, pilares, vigas ou argamassas, 
além de pequenos reparos em alvenarias, confecção de 
peças artesanais e revestimento de superfícies internas 
e assentamento de molduras pré-fabricadas de gesso.  
Pode ser utilizada em revestimentos de gesso 
com espessura máxima de 5 mm, proporcionando 
acabamento perfeito e resultados acima do esperado.

COMO UTILIZAR MELHOR SEU PRODUTO:
Observar a espessura máxima do revestimento feito 
com gesso de 5 mm.

GESSO

PRODUTO:

Validade: 18 meses após a data de fabricação;

Estado físico: Pó seco;

Mistura: Em um recipiente plástico adicionar 0,840 litros de água limpa (com variação permitida de 5%);

Tempo de uso (mistura pronta): consumo imediato;

Temperatura ambiente (para aplicação): 5ºC até 35ºC;

Temperatura da base (de aplicação): 5ºC até 27ºC;

Tráfego leve: 3 dias;

Cura total: 28 dias;

Estocagem: Conservar em local seco e arejado. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos e com 

no máximo 1,5 m de altura na embalagem original fechada;

Cor: Branca;

Embalagem: Sacos de 1 kg.
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COMPOSIÇÃO:
Sulfato de cálcio semi-hidratado.
Impurezas: carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, argila, minerais e sais solúveis (abaixo de 2%).

BASE:
A base de aplicação não pode apresentar desvios de prumo e planeza, e deve estar curada, firme e limpa, isenta de qualquer 
tipo de impregnação que possa prejudicar o trabalho.
Não utilizar o produto sobre superfícies de cimento não totalmente secas.

MISTURA:
Em um recipiente de plástico limpo, adicionar a quantidade de água limpa indicada na frente da embalagem. Adicione aos 
poucos o produto à água, misturando constantemente, até que todo o pó se disperse.
Misturar até se obter uma consistência pastosa.

OBSERVAÇÕES:
Para acabamentos onde o gesso é predominante, a melhor opção é o REJUNTABRÁS - GESSO, um produto que oferece um 
sistema de revestimento superior e finalização perfeita para projetos de gesso com até 5 mm de espessura.
Espessura máxima do revestimento feito com gesso 5 mm.

PRECAUÇÕES:
Manter o produto fora do alcance de crianças e animais;
Utilize Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.) - como óculos de segurança e luvas de borracha;
Em caso de contato do produto com os olhos, lave-os com água corrente em abundância e procure um médico;
Em caso de contato com a pele, lave o local atingido com água corrente;
Em caso de ingestão do produto, procure um médico imediatamente.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
• Solicitar sempre que necessário, inclusive para indicação do revestimento adequado para cada área;
• A REJUNTABRÁS se reserva o direito de dispensar qualquer garantia quando não tiver controle do procedimento da 
instalação de seus produtos.
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