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INDICAÇÕES:
Aditivo de múltiplo uso para argamassa em geral e 
chapiscos. Para usos em emboços, rebocos, argamassas 
de regularização, reparos de concreto aparente e 
de alvenaria, pontos de aderência de concreto novo 
sobre concreto antigo, gesso, cal, argamassas colantes 
e argamassas de rejuntamento. Para áreas internas, 
externas e fachadas.

COMO UTILIZAR MELHOR O SEU PRODUTO:
O uso do JUNTALASTIC melhora as características  
físico-quimícas dos produtos à base de cimento Portland, 
proporcionando, por exemplo, uma melhor flexibilidade, 
resistência à compressão, aderência e diminuição da 
absorção de água.

JUNTALASTIC  

Validade: 12 meses a partir da data de fabricação;

Estado físico: Resina líquida;

Mistura: Pronto para o uso;

Temperatura ambiente (para aplicação): 5°C até 35°C;

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: Misturar 1 kg de JUNTALASTIC em 4 partes de água limpa. Essa quantidade é suficiente para 

misturar aproximadamente 20 kg (com uma variação de 5%) de argamassa colante ou de rejuntamento;

Cor: Branca;

Embalagem: Balde de 1 kg;

PRODUTO:
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INDICAÇÕES:
Aditivo de múltiplo uso para argamassa em geral e chapiscos. Para usos em emboços, rebocos, argamassas de 
regularização, reparos de concreto aparente e de alvenaria, pontos de aderência de concreto novo sobre concreto antigo, 
gesso, cal, argamassas colantes e argamassas de rejuntamento. Para áreas internas, externas e fachadas.

COMPOSIÇÃO:
Aditivo líquido à base de resina acrílica e aditivos especiais.

BASE:
A massa deve ser aplicada de maneira tradicional, depositada sobre a base e posteriormente compactada e nivelada. O piso 
deve ser umedecido antes da aplicação do produto.

MISTURA:
Misturar 1 kg de JUNTALASTIC em 4 partes de água potável. Essa quantidade é suficiente para misturar aproximadamente 
20 kg (com uma variação de 5%) de argamassa colante ou de rejuntamento.

APLICAÇÃO:
Pode ser utilizado para argamassas colantes e de rejuntamento à base de cimento Portland, cimento estrutural branco e 
cimento aluminoso.

PODE SER UTILIZADO EM:
• Argamassas;
• Chapiscos;
• Gesso;
• Grandes estruturas;
• Fachadas;
• Pinturas com cal.

LIMPEZA DO REJUNTAMENTO:
Inicialmente deve-se retirar todo o excesso de material presente sobre a placa com a desempenadeira de aço revestida 
com borracha. A partir disso, deve-se fazer a limpeza com uma esponja levemente umedecida, em movimentos circulares. 
Em seguida completar a limpeza com uma esponja seca.

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.

JUNTALASTIC
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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.

JUNTALASTIC


