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L i n h a  T É C N I C O

INDICAÇÕES:
Juntas de movimentação, dilatação e dessolidarização 
em fachadas, pisos e paredes. Vedação de caixilhos, 
calhas e rufos, esquadrias metálicas, calefação em geral. 
Ideal para o tratamento de fissuras. Espessura de juntas 
recomendadas até 15 mm.

COMO UTILIZAR MELHOR O SEU PRODUTO:
Antes da aplicação, deve-se proteger as bordas das 
placas com fita crepe. Para um melhor acabamento, 
alisar com espátula umedecida em solução de água e 
detergente neutro. Após a abertura da bisnaga, utilizar  
o mais breve possível.

JUNTAFLEX MC  

Validade: 12 meses a partir da data de fabricação;
Estado físico: Pastoso;
Mistura: Estimado por bisnaga para junta de 1 cm x 1 cm: 3 metros lineares por bisnaga de 400 g.
Temperatura ambiente (para aplicação): 5°C até 35°C;
Temperatura da base (de aplicação): 5ºC até 27ºC;
Tráfego leve: 3 dias;
Tráfego normal (inclusive máquinas e equipamentos): 14 dias;
Sistema de cura: Umidade atmosférica;
Velocidade de cura aproximada: 1,0 mm/dia*;
Secagem ao toque: Aproximadamente 8 horas*;
Cura total: 7 dias;
Estocagem: Conservar em local seco e arejado.
Consumo: 126 g/m linear;
Cores: Ver mostruário;
Embalagem: Bisnaga 400 g.

PRODUTO:
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INDICAÇÕES:
Juntas de movimentação, dilatação e dessolidarização em fachadas, pisos e paredes. Vedação de caixilhos, calhas e 
rufos, esquadrias metálicas, calefação em geral. Ideal para o tratamento de fissuras. Espessura de juntas recomendadas 
até 15 mm.

COMPOSIÇÃO:
À base de resina poliuretânica, solvente aromático, isocianato livre, cargas minerais devidamente graduadas, aditivos 
especiais e pigmentos.

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

MISTURA:
Pronto para o uso.

APLICAÇÃO:
• A aplicação do REJUNTABRÁS - JUNTAFLEX MC deverá ser realizada após um período mínimo de 48 horas do 
assentamento das placas cerâmicas (quando utilizado como junta de movimentação); 
• Em juntas ou trincas, só se deve permitir a aderência do adesivo nas laterais. Deve-se utilizar um limitador de profundidade 
(deformável) para o adesivo não aderir no fundo, delimitando a altura máxima da junta em 12,7 mm;
• Devem-se proteger as bordas das placas cerâmicas com fita crepe;
• Cortar o bico do aplicador na diagonal no diâmetro desejado, e remover o selo de proteção da parte traseira da bisnaga;
• Aplicar o JUNTAFLEX MC com o auxílio de uma pistola aplicadora;
• Aplicar o adesivo de baixo para cima para evitar a formação de bolhas.

PODE SER UTILIZADO EM:
• Juntas de movimentação e dilatação e dessolidarização em fachadas, pisos e paredes;
• Vedação de caixilhos e esquadrias metálicas;
• Vedação de calhas e rufos;
• Calefação em geral (ar condicionado, louças sanitárias e boxes de banheiros);
• Ideal para o tratamento de fissuras e trincas. Espessura de juntas recomendadas até 15 mm;
• Vedação de tubulações.

ACABAMENTO:
Para melhor acabamento do adesivo, deve-se alisá-lo com espátula umedecida em uma solução de água e sabão neutro. 
Depois disso, pode-se retirar a fita crepe.   

JUNTAFLEX MC
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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. 

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.
• A nossa garantia e a reposição do material se restringem apenas aos nossos produtos.

JUNTAFLEX MC


