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L i n h a  T É C N I C O

INDICAÇÕES:
Indicado para paredes e fachadas de áreas internas e 
externas, trata-se de uma camada protetora, flexível, 
lavável, impermeável, de excelente resistência, para 
recuperar, retocar, renovar e proteger ou mudar a  
cor do rejuntamento à base de cimento em placas 
cerâmicas e azulejos.

COMO UTILIZAR MELHOR SEU PRODUTO:
Se o rejuntamento apresentar falhas, é preciso
recuperá-lo com JUNTACOLOR - FLEXÍVEL e aguardar  
72 horas para aplicação do JUNTESMALTE.
Em caso de superfície com mofo ou bolor, deve-se lavar  
com cloro e aguardar 72 horas para aplicar
o JUNTESMALTE.

JUNTESMALTE

PRODUTO:

Validade: Embalagem de 250 g (frasco): 18 meses após a data de fabricação;

Estado físico: Resina líquida;

Mistura: Pronto para o uso;

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): 7 dias;

Cura total: 7 dias;

Estocagem: Conservar em local seco e arejado.

Consumo: 15 g/m linear;

Cores: Ver mostruário;

Embalagem: Frasco de 250 g.
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COMPOSIÇÃO:
Composto de resina acrílica, cargas minerais devidamente graduadas, pigmentos, aditivos especiais, fungicidas e bactericidas.

PREPARO DA SUPERFÍCIE:
O rejuntamento a ser recuperado e as placas cerâmicas deverão estar limpos e secos, isentos de gorduras, pó, poeira, sujeira, 
graxa, mofo ou partículas soltas. Superfícies com material orgânico (gorduras) devem ser lavadas com água e detergentes 
neutro. Superfícies com bolor ou mofo devem ser lavadas com produtos à base de cloro.
Obs.: Após a lavagem, deve-se aguardar, no mínimo, 72 horas para a aplicação do JUNTESMALTE.
Se o rejuntamento apresentar falhas ou “furos”, deve-se, primeiramente, recuperá-lo com JUNTACOLOR - AR-I - FLEXÍVEL ou  
JUNTACOLOR - AR-II - FLEXÍVEL. Depois disso, deve-se aguardar por 72 horas para a aplicação do JUNTESMALTE.

APLICAÇÃO:
Agitar bem o produto antes de usá-lo. Aplicar com o próprio pincel aplicador 2 (duas) demãos de JUNTESMALTE sobre 
o rejuntamento, aguardando o intervalo de 20 (vinte) minutos entre as demãos.

OBSERVAÇÕES:
O JUNTESMALTE não é indicado para aplicações em piscinas.
Aplicações em pisos: Deverá ocorrer manutenção periódica, conforme o tráfego do local.

LIMPEZA:
É necessário realizar a limpeza dos resíduos que se encontram sobre as placas cerâmicas, num período de 1 a 2 horas após 
a aplicação do JUNTESMALTE.
A limpeza deverá ser realizada com esponja ou pano umedecido em água. Devem-se aplicar movimentos circulares.

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.

JUNTESMALTE


