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INDICAÇÕES:
Revestimentos cerâmicos em pisos e paredes com junta  
de até 10 mm de espessura, ambientes internos e 
externos (exceto fachadas, piscinas, áreas submersas, 
porcelanato e porcelana).

COMO UTILIZAR MELHOR SEU PRODUTO:
As juntas entre as placas cerâmicas dever estar isentas 
de sujeiras, resíduos e poeiras que impeçam a perfeita 
penetração e aderência do rejuntamento.

JUNTACOLOR - AR-I - FLEXÍVEL

Validade: Embalagens de 1 kg: 18 meses após a data de fabricação;
 Embalagem de 25 kg: 9 meses após a data de fabricação;
Estado físico: Pó seco;
Mistura: 1 kg (saco) para cada 0,230 litros de água limpa (com variação permitida de 5%);
 25 kg (saco) para cada 5,75 litros de água limpa (com variação permitida de 5%);
Tempo de uso (mistura pronta): 2 horas e 30 minutos;
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;
Consumo: Ver tabela de consumo;
Cor: Ver mostruário;
Embalagem: Saco de 1 kg e 25 kg.

PRODUTO:
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INDICAÇÕES:
Revestimentos cerâmicos em pisos e paredes com junta  
de até 10 mm de espessura, ambientes internos e externos (exceto fachadas, piscinas, áreas submersas, porcelanato  
e porcelana).

COMPOSIÇÃO:
Composto de cimento Portland cinza e/ou cimento branco estrutural, aditivos (impermeabilizantes, retentor de água, polímeros 
em pó, fungicida, etc.), pigmentos, sílicas etc. 

LIMITAÇÕES:
• Não recomendado para piscinas e áreas submersas;
• Não recomendado para fachadas e ambientes de tráfego intenso;
• Não utilizar para o rejuntamento de placas porcelanato e porcelana;
• Não utilize ácidos para limpar o rejuntamento.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA APLICAÇÃO:
Desempenadeira de borracha, misturador de hélice de alta rotação e esponja para limpeza.

PREPARO DA SUPERFÍCIE:
Antes de começar o processo de rejuntamento, retire os espaçadores e, usando uma esponja úmida, remova qualquer sujeira, 
resíduos ou pó das juntas. Não deixe resquícios de água nas juntas. A temperatura do substrato deve estar entre 5°C e 27°C.

MISTURA:
Use aproximadamente 230 ml de água limpa (podendo variar 5%) para cada 1 kg de pó do JUNTACOLOR - AR-I - FLEXÍVEL. 
Coloque o líquido em um recipiente limpo. Em seguida adicione o pó e misture com um misturador de alta velocidade por 
um minuto, até obter uma mistura homogênea. Deixe a argamassa em maturação (repouso) por 10 minutos e misture 
novamente. Depois de ser preparado, o rejuntamento deverá ser usado no tempo máximo de 2 horas e 30 minutos. Utilize 
um recipiente de plástico ou similar limpo e seco. Misture uma parte de água potável para três partes de pó JUNTACOLOR, 
até formar uma mistura homogênea.

APLICAÇÃO:
A aplicação deve ser feita somente 72 horas após todas as placas cerâmicas serem colocadas. Limpar bem as juntas com o 
auxílio de uma escova de piaçava para melhor aderência e cura do produto. Aplicar JUNTACOLOR com desempenadeira 
emborrachada, pressionando a massa e repassando várias vezes até que as juntas fiquem totalmente preenchidas.
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OBSERVAÇÕES:
• Para a aplicação na cor azul em áreas externas, utilizar a cor AZUL SOLAR;
• Deve-se proteger peças de alumínio para não mancharem, caso sejam atingidas por argamassa e/ou rejuntamento;
• Não aplicar rejuntamento nas áreas externas em dias de chuva. Em áreas externas deve-se proteger o rejuntamento recém-
aplicado do sol, do vento e chuva por, no mínimo, 24 horas. Para placas cerâmicas tipo PORCELANATO, devem-se utilizar 
produtos específicos, como SUPERJUNTA EPÓXI, SUPERJUNTA ACRÍLICO e JUNTACOLOR PORCELANATO;
• No caso de placas cerâmicas antiderrapantes ou que apresentem ranhuras superficiais, é recomendado que a aplicação seja 
realizada com espátula de plástico e que a limpeza seja feita imediatamente após a aplicação do produto;

LIMPEZA:
A limpeza dos resíduos de rejuntamento deverá ser feita antes de sua secagem.
• Retirar o excesso do material com uma desempenadeira emborrachada. Fazer o acabamento com uma esponja umedecida, 
quando a superfície estiver totalmente esbranquiçada;
Obs.: Essa esponja deve ser lavada e torcida frequentemente.
• Completar a limpeza com um pano limpo e  seco, deixando a superfície da cerâmica  totalmente limpa.
Para uma fácil remoção de resíduos de argamassa e rejuntamento sobre as placas cerâmicas, utilize o LIMPADOR DE 
CERÂMICA, após 14 dias da aplicação do rejuntamento;
• Para a limpeza dos demais tipos de revestimento, consulte a indicação da embalagem do LIMPADOR DE CERÂMICA;
• Nunca utilize ácido concentrado para fazer a limpeza. 
A limpeza dos resíduos de rejuntamento deverá ser feita antes de sua secagem.
• Retirar o excesso do material com uma desempenadeira emborrachada. Fazer o acabamento com uma esponja umedecida, 
quando a superfície estiver totalmente esbranquiçada;
Obs.: Essa esponja deve ser lavada e torcida frequentemente.
• Completar a limpeza com um pano limpo e  seco, deixando a superfície da cerâmica  totalmente limpa.
Para uma fácil remoção de resíduos de argamassa e rejuntamento sobre as placas cerâmicas, utilize o LIMPADOR DE 
CERÂMICA, após 14 dias da aplicação do rejuntamento;
• Para a limpeza dos demais tipos de revestimento, consulte a indicação da embalagem do LIMPADOR DE CERÂMICA;
• Nunca utilize ácido concentrado para fazer a limpeza. 

CURA:
Para garantir a qualidade e a durabilidade do material é recomendado fazer o processo de cura:
Molhar o rejuntamento com o auxílio de uma broxa duas vezes ao dia durante três dias após a aplicação do produto, 
principalmente quando apresentar alta temperatura e/ou baixa umidade relativa do ar.

JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO E DESSOLIDARIZAÇÃO:
O dimensionamento das juntas de movimentação de dessolidarização deverá estar de acordo com as normas técnicas 
NBR 13753/13754/13755. 
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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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