
www.rejuntabras.com.br

L i n h a  D E C O R A Ç Ã O

INDICAÇÕES:
Em ambientes internos e externos;
Superfície de aplicação: Blocos de concreto comum ou 
celular; blocos ou tijolos cerâmicos; emboço e reboco.

COMO UTILIZAR MELHOR SEU PRODUTO:
Não utilizar a TINTA EM PÓ sobre superfícies
impermeáveis, como revestidas de tinta látex PVA, 
acrílica ou massa corrida; nem adicionar nenhum  
outro componente ao produto.

TINTA EM PÓ

PRODUTO:

Validade: 18 meses após a data de fabricação;

Estado físico: Pó seco;

Mistura: 4 a 6 litros de água limpa (com variação permitida de 5%), para cada 2,5 kg do produto;

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

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

Tráfego leve: 3 dias;

Tráfego normal (inclusive máquinas e equipamentos): 14 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;

Rendimento: 12 a 18 m2 por embalagem de 2,5 kg (por demão);

Cores: Ver mostruário;

Embalagem: Sacos de 2,5 kg.
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INDICADO PARA APLICAÇÃO:
Em ambientes internos e externos;
Superfície de aplicação: Blocos de concreto comum ou celular; blocos ou tijolos cerâmicos; emboço e reboco.

COMPOSIÇÃO:
Composto de hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio, pigmentos e aditivos.

LIMITAÇÕES:
Não utilizar a REJUNTABRÁS - TINTA EM PÓ sobre superfícies impermeáveis, como revestidas de tinta látex PVA, acrílica ou 
massa corrida, e nem adicionar nenhum outro componente ao produto.

BASE:
A base da aplicação deve estar curada, firme, limpa e seca, isenta de qualquer tipo de impregnação que possa prejudicar a 
aderência da TINTA EM PÓ.
A existência de umidade na base pode ocasionar manchas que não serão cobertas pelo produto.

MISTURA:
Em recipiente limpo, de plástico, adicionar 4 a 6 litros de água limpa para cada 2,5 kg de produto.
Quando aplicado em 2 (duas) demãos ou mais:
Na 1ª (primeira) demão a diluição do produto poderá ser realizada na proporção de 2,5 kg do produto para 4 litros de água.
Na 2ª (segunda) demão a diluição do produto poderá ser realizada na proporção de 2,5 kg do produto para 6 litros de água.
Adicione aos poucos o produto à água, misturando constantemente, até que todo o pó se disperse.
Durante a aplicação, misturar o produto frequentemente, a fim de evitar possíveis decantações.

APLICAÇÃO:
Aplicar a TINTA EM PÓ com o rolo de lã de cerdas curtas (6 mm) ou de preferência broxa sobre a base, em uma ou 
mais demãos, até  obter um acabamento fosco aveludado. Deve-se aguardar um intervalo mínimo de 2 (duas) horas 
entre cada demão.

Vale lembrar que é de fundamental importância proteger a base recém aplicada contra a umidade durante pelo 
menos 24 horas.

TINTA EM PÓ
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OBSERVAÇÕES:
• A trabalhabilidade, bem como as características finais do acabamento, estão ligadas à diluição e mistura do produto. 
Quanto maior a quantidade de água, menor o poder de cobertura e maior o respingamento. Quanto menor quantidade de 
água, maior a formação de riscos na pintura.  A tinta deve se manter com a mesma viscosidade/característica do inicio ao fim 
do trabalho, fazendo a mistura constante do produto durante  o manuseio;
• Respingamento durante a aplicação é comum. Por isso, recomenda-se cobrir as áreas próximas ao local da aplicação;
• As cores finais, após a secagem, podem diferir da cor do próprio pó, da cor do produto diluído em água;
• Ao fazer a mistura de um novo pacote com água devesse utilizar a mesma quantidade de água do pacote anterior para 
evitar diferença de tonalidade e manchas.

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.

TINTA EM PÓ


