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INDICAÇÕES:
Revestimento cerâmico com juntas de até 10 mm  
que sofram ataques de ácidos de baixa concentração  
como cozinhas industriais, indústrias em geral, áreas 
de tráfego intenso de pedestres e veículos.

COMO UTILIZAR MELHOR O SEU PRODUTO:
Depois de aplicado, conservar o rejuntamento úmido 
(hidratado) por 48 horas.

JUNTAFORTE - ALTA RESISTÊNCIA  

Validade: 8 meses a partir da data de fabricação;
Estado físico: Pó seco;
Mistura: 25 kg (saco) para 4 litros de água limpa (com variação permitida de 5%);
Tempo de uso da mistura pronta: 1 hora a 25ºC;
Temperatura ambiente (para aplicação): 0°C até 35°C;
Resistente a temperatura de: 500ºC no máximo;
Resistente à compressão: 300 kgf / cm2;
Dilatação térnica: 3 x 10-6/0C;
Cura
Inicial: 1 dia;
Tráfego leve: 2 dias;
Tráfego pesado (cura total): 7 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: Para o rejuntamento de placas anticorrosiva com formato (24,0 x 11,5 cm x 1 cm com 0,8 cm 
de junta) - 3 kg/m²;
Cores: Ver mostruário;
Embalagem: Saco de 25 kg;

PRODUTO:
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INDICAÇÕES:
Revestimento cerâmico com juntas de até 10 mm que sofram ataques de ácidos de baixa concentração como cozinhas 
industriais, indústrias em geral, áreas de tráfego intenso de pedestres e veículos.

COMPOSIÇÃO:
Composto à base de cimento aluminoso, cargas minerais, aditivos e pigmentos.

BASE:
A superfície deverá estar limpa e isenta de óleos, graxas, tintas, poeira, materiais não-aderidos e umidade.

MISTURA:
Misturar o JUNTAFORTE - ALTA RESISTÊNCIA em água limpa na proporção indicada conforme dados técnicos.

APLICAÇÃO:
Após 72 horas do assentamento das placas cerâmicas, devem-se lipar as juntas com uma escova de piaçava. A 
partir disso se aplica o JUNTAFORTE com colher de pedreiro ou desempenadeira de aço revestida com borracha, 
repassando o produto várias vezes até que as juntas fiquem totalmente preenchidas.

CURA:
Após aplicado, conservar o rejuntamento úmido por 48 horas.

ACABAMENTO:
Retirar o excesso do material com uma esponja levemente umedecida. Completar a limpeza com pano umedecido, 
passando de uma extremidade da placa cerâmica para outra até atingir a limpeza da mesma;
Após 3 dias, se houver necessidade, lavar com uma solução de água e ácido muriático à 10%;
Após um período mínimo de 6 dias da lavagem final da obra, ou quando apresentar menor grau de umidade, recomenda-
se aplicar uma camada protetora (microemulsão de silicone REPERSIL) devido ao ataque de maresias, diminuindo 
significativamente o problema de eflorescência.

JUNTAS DE DILATAÇÃO:
O JUNTAFORTE - ALTA RESITÊNCIA, não deve ser usado como junta de dilatação.

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.

JUNTAFORTE - ALTA RESISTÊNCIA
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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.

JUNTAFORTE - ALTA RESISTÊNCIA


