
MODO RECOMENDADO DE APLICAÇÃO

Manual de
Utilização do
Produto

*Atende a norma NBR 14992

3 bisnagas de 500 g cada.
CONTEÚDO DA CAIXA :

DISPONÍVEL EM 5 CORES



Indicações de uso
Especialmente para áreas internas;

Não recomendada para
assentamento em piscinas;

Revestimentos de banheiros em
pastilhas de até 10x10cm;

Adere sobre vidro, madeira, drywall e
metal.

Assentamento e rejuntamento
simultâneo de pastilhas e mosaicos;

Aplicação de pastilhas em
sobreposições de revestimentos
antigos e, simultaneamente,  rejuntar;

Pastilhas e mosaicos em placas
teladas e com ponto de cola;

Fachadas de até 3 pavimentos com
pastilhas de, no máximo, 10x10cm;

Paredes externas de lareiras e
churrasqueiras revestidas
internamente com tijolos refratários;



Modo recomendado
de aplicação

PREPARE A ÁREA

A área rejuntada deve estar limpa, sem resíduos e sujeiras. No caso das
sobreposições em revestimentos antigos, as sujidades devem ser removidas.
Esse cuidado garante vida útil ao rejuntamento.

PREPARO
Para assentamento e rejuntamento simultâneos, utilize sempre a técnica de
dupla colagem para preencher as juntas e assentar.

Para melhor desempenho do produto, massageie a bisnaga para agitar as
nanopartículas, fazendo com que a argamassa fique homogênea e cremosa. 



Corte o bico da embalagem e aplique a argamassa – utilizando o lado liso da
desempenadeira - na parte posterior da pastilha ou mosaico. Com isso, o
produto preencherá melhor as juntas. 

Para o melhor desempenho do produto, utilize uma desempenadeira plástica
ou metálica com dentes máximos de 4mm. Com o lado liso da
desempenadeira, aplique uma camada de argamassa de 1 a 2mm na base,
em áreas de aproximadamente 0,5m² (5 placas de pastilhas).

Em seguida, com o lado dentado da desempenadeira - em ângulo de
aproximadamente 60 ̊- forme os cordões contínuos e uniformes de 3 a 4mm.
Assente cada placa sobre os cordões frescos de argamassa, pressionando para
aumentar o contato entre as faces. 

Aplicação



Utilize um martelo de borracha com um taco de madeira para nivelar a
pastilha, fazendo com que as duas camadas se unam. Garanta que toda a
superfície da peça se nivele até obter o completo esmagamento dos cordões
de argamassa. 

Após a aplicação, se necessário, retoque as áreas de rejuntamento utilizando
uma espátula de borracha. Faça movimentos na diagonal para espalhar e
retirar o excesso. Aguarde o início de cura e após, aproximadamente, 30 a 40
minutos, faça o acabamento com uma esponja levemente umedecida.
Realize movimentos circulares para dar acabamento.

Aplicação



Limpeza da área aplicada
Logo após a aplicação, limpe com um pano úmido as peças para retirar os
resíduos que tenham ficado sobre o revestimento. Caso necessário, use água
e detergente. Não utilize produtos químicos na limpeza. 

A área não deve ser molhada por, no mínimo, sete dias após a aplicação do
produto.

Importante!



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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