
MODO RECOMENDADO DE APLICAÇÃO

Manual de
Utilização do
Produto

*Atende a norma NBR 14992

1 saco com 500 g
2 saches de 125 g

CONTEÚDO DA CAIXA 750g



Indicações de uso

Áreas internas e externas; 

Porcelanatos, mármores,
granitos, pedras naturais e
vulcânicas, pastilhas e cerâmicas
retificadas; 

Aplicações em sobreposição; 

Aplicações comerciais, industriais
e residenciais. Especial para áreas
úmidas;

Pastilhas, especialmente em
piscinas residenciais, comerciais
e olímpicas; 

Áreas comerciais: restaurantes,
cozinhas industriais e frigoríficos.

Melhor resultado em juntas de
1 a 5mm, chegando à
espessura de junta de, no
máximo, 10mm em pisos;



Modo recomendado
de aplicação

PREPARE A ÁREA
A área rejuntada deve estar limpa, sem resíduos e sujeiras. A preparação
correta da área garante vida útil e aderência do rejuntamento.

PREPARO DO REJUNTE
Em um recipiente limpo, adicione todo o conteúdo dos saches (partes
líquidas A+B) e misture até obter um líquido homogêneo. Em seguida,
gradualmente, adicione o conteúdo em pó e misture até obter uma massa
lisa e sem grumos. Aplique imediatamente. Para facilitar a limpeza,
anteriormente a aplicação, passe uma esponja úmida nas bordas das juntas a
serem preenchidas.



Aplicação

Utilizando uma espátula metálica, aplique o rejuntamento entre as juntas -
transversalmente a peça - até o preenchimento total.

Aplique em pequenas áreas, de no máximo 1m² e, em seguida, realize a limpeza
da região. Evite sujar as superfícies das peças, facilitando a limpeza final.

Promova o acabamento usando uma esponja limpa e úmida. Utilize água limpa
e renove a higienização da esponja quando acumular material. A limpeza inicial
deve ser realizada, aproximadamente, 30 minutos após a aplicação - ou assim
que o rejuntamento iniciar endurecimento superficial. Em dias quentes, ou
com vento, o tempo pode variar. A limpeza deve retirar o máximo de resíduos,
evitando incrustações do produto sobre o revestimento.



Limpeza final da área
aplicada

Logo após a aplicação, limpe com um pano úmido as peças para retirar os
resíduos que ficaram sobre o revestimento. Caso necessário, use água e
detergente. Não utilize produtos químicos na limpeza. Piscinas podem ser
enchidas em, no mínimo, cinco dias após a aplicação do rejunte. 

Dica!
Durante a limpeza, para que a esponja não retire material em excesso, faça
movimentos transversais à peça. Com isso, a junta ficará totalmente
preenchida.



PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Acesse nossos canais de comunicação clicando nos ícones abaixo.

contato@argapoli.com.br
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