
MODO RECOMENDADO DE APLICAÇÃO

Manual de
Utilização do
Produto

Peso: 0,5 kg
Embalagem: Bisnaga
Validade: 18 meses da data de
fabricação.

Rendimento: Variável conforme espessura
da junta e tamanho da peça a ser aplicada -
ver tabela de rendimento na embalagem.

13 cores



Vantagens

Pronta para uso;

Embalagem pode ser o aplicador
do produto;

Serviço limpo e rápido;

Secagem rápida – 48 horas;

Argamassa acrílica de rejuntamento
tipo especial para juntas de 1 a 5
mm. 

Produto pode ser conservado na
embalagem mesmo após aberto.



Composto por uma massa polimérica à base de resinas e pigmentos
especiais, cargas minerais, biocidas e aditivos químicos. É fornecido
pronto para ser aplicado e confere alto grau de qualidade, cores duráveis
e aderência, sendo indicado para rejuntamentos em paredes e pisos.

Áreas internas e externas.

Pode ser aplicado em cerâmicas, porcelanatos, pastilhas de vidro ou
porcelana e pedras naturais.

Piscinas, saunas, churrasqueiras e rejuntamento em fachadas.

Indicação de uso



Modo recomendado
de aplicação

Utilize a própria embalagem como aplicador, abrindo a ponta da bisnaga
no local indicado na embalagem. Não adicione água ou outro
componente no produto. 

Possui propriedade bactericida e antifungicida, bem como presença de
impermeabilizante em sua composição. 

A cor final do rejuntamento estabiliza após o período de cura de 5 dias.



O início do rejuntamento deve respeitar o prazo de liberação indicado na
argamassa colante utilizada.

As juntas devem estar limpas de todos os resíduos que impeçam o
preenchimento e a aderência do rejunte.

Corte o bico aplicador na espessura que deseja rejuntar e aplique o
rejunte diretamente na junta.

Após uma hora da aplicação, remover sobra de resina remanescente nas
peças com utilização de pano limpo e seco.

Aplicação



Proteja o local da aplicação. Utilize uma espátula de borracha para
complementar o preenchimento pressionando o produto na junta.

Evite sujar excessivamente as peças cerâmicas ou revestimentos,
facilitando a limpeza das peças.

Após aproximadamente 15 minutos da aplicação, dê acabamento na
superfície com uma esponja umedecida em água limpa e faça a limpeza
das peças.

Tráfego e rejuntamento liberado após 48 horas da aplicação, evitando o
contato com água nas primeiras 72 horas.

Aplicação



Limpeza com produtos químicos após 14 dias da aplicação;

Para aplicação em peças especiais ou com detalhes especiais, proteger
as áreas durante a aplicação do produto para evitar que sejam
danificadas no momento da limpeza do revestimento;

Em caso de piscinas e saunas, liberado utilização após 14 dias da
aplicação do produto;

Manter o local protegido do contato com a umidade por todo período
de obra (assentamento e rejuntamento).

Precauções!



PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.

Acesse nossos canais de comunicação clicando nos ícones abaixo.

contato@argapoli.com.br
 

www.argapoli.com.br
 

@argapoli

MATERIAL DIGITAL

mailto:contato@argapoli.com.br
https://www.instagram.com/argapoli/
http://www.argapoli.com.br/

