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REJUNTAMENTO PISCINA PREMIUM
Informações ao Consumidor

Estado Físico: Pó
Cimento, Agregados minerais, Pigmentos e Aditivos.
Composição:
Dados Técnicos

Ph: >7 em meio aquoso (Alcalino).

Consumo aproximado: Vide embalagem.

Indicações de Uso

Não Indicado para:
Rejuntar juntas falsas em cerâmicas.
Ambientes submersos onde não há um equilíbrio químico adequado.

Embalagem: 2 kg .

Ambientes onde a temperatura exceda  70ºC ou inferior a 5ºC.

Obras sem mão de obra qualificada ou supervisor técnico.

Preparo da superfície e local da aplicação

Como juntas de movimentação ou dessolidarização.

Todos os procedimentos deverão estar de acordo com as NBR 7200:1983, NBR 
13753:1996, NBR 13754:1996, NBR 13755:1996.

Limpar todo o setor de aplicação, para que não haja interferência de agentes 
externos, como cimento, poeira, ferrugem etc.

Validade: 18 meses.

Rejuntamento de cerâmicas, porcelanato, pastilhas de vidro e porcelana, blocos 
de vidro, com juntas até 2 – 10 mm. Indicado para ambientes internos, externos, 
fachadas e ambientes submersos em água quimicamente tratada.

Em caso de revestimentos porosos, o mesmo deve ser isolado com auxilio de um 
adesivo para que não haja impregnação do rejunte sobre o esmalte do cerâmico.

Classificação NBR 14992 TIPO 2.

Antes de iniciar o rejuntamento averiguar se as juntas a serem preenchidas estão 
completamente limpas, sem resíduo de argamassa colante.

Rejuntar 72 horas após o assentamento da cerâmica e não aplicar o rejuntamento 
sobre base e argamassa colante úmidas, pois a água migra para a superfície, 
gerando perda de aderência, manchas esbranquiçadas (eflorescência) e 
conseqüente manchamento do rejunte.

Certificar-se que a base está devidamente impermeabilizada, pois o rejunte não 
possui função de impermeabilizante.

Método de adição: Pó sobre líquido. Temperatura ideal para trabalho: 5-30 ºC.

Em caso de presença de mastiques entre pastilhas de vidro ou porcelana, se faz 
necessário á sua retirada.

Em dias períodos em que a temperatura está acima de 30ºC, faz-se obrigatório o 
uso de lona para proteger o local de aplicação, evitando que o rejunte perca água 
por evaporação, vindo á prejudicar a resistência final. 

O assentamento das placas cerâmicas, só deve ocorrer após um período mínimo 
de 14 dias de cura da base (contrapiso ou emboço), conforme orientações das 
Normas:  NBR 7200:1983,  NBR 13753:1996,  NBR 13754:1996, 
NBR13755:1996.

Modo de usar

Adicionar o rejuntamento em um recipiente limpo e isento de contaminantes. 

A falta desse equilíbrio gera irritação nos olhos e mucosas dos banhistas, corrói 
equipamentos, e também deposita incrustações sobre as superfícies submersas. 
Águas com dureza cálcica excessivamente baixa também podem causar 
problemas como corrosão do rejunte (e outros materiais que contêm cálcio, 
como argamassas, gesso etc.), fazendo com que o rejunte apresente-se 
dissolvendo em meio aquoso.

Juntas > 3 mm devem ser previamente umedecidas, caso haja incidência de 
vento e sol, todas as juntas devem ser molhadas.

Tratamento da água

A boa qualidade da água é mantida através da manutenção constante da piscina e 
é essencial para a durabilidade do rejuntamento. O equilíbrio químico da água da 
piscina é obtido mantendo o pH, a alcalinidade total, cloro livre, ácido cianúrico e 
a dureza cálcica dentro da faixa ideal e em equilíbrio entre si, ou seja, o 
desequilíbrio de um parâmetro afeta o outro.

Isole o local de aplicação para que não haja contaminação e prejudique o 
acabamento do produto, em caso de piscina, deixe-a coberta até que seja cheia.

Observação: Por ser composto de cimento Portland e outros agregados, o 
material quando em contato com umidade ascendente (capilaridade) ou chuvas 
diretas em fachadas e paredes onde não haja nenhuma proteção como, 
platibandas, beirais, calhas, rufos pode vir a ocasionar precipitação de sais 
brancos na superfície da junta.

O uso de detergentes e outros saponáceos em ambientes comuns só se faz 
permitido após 7 dias depois de aplicado.

Em casos de piscinas, saunas, tanques este deverão ser cheios após 7 dias.

Os parâmetros químicos da água deverão estar rigorosamente compreendidos 
entre: Cloro = 100 e 120 ppm; PH = 7,4 e7,6; Dureza Cálcica = 200 e 400 ppm; 
Cloro livre = 2 e 4 ppm; Alcalinidade total = 80 e 120 ppm.

Misture o rejunte de modo que se torne uma mistura homogênea e isenta de 
grumos. Em caso de mistura mecânica, orienta-se misturar em rotação baixa por 
no mínimo 2 minutos, para evitar a incorporação de ar excessiva ao rejunte, 
prejudicando a sua resistência final. Após a mistura, inicie a aplicação com o 
auxílio de uma desempenadeira de borracha.

Preencha as juntas até a superfície do revestimento com o auxílio de uma 
espátula de borracha, de modo que a totalidade da junta seja preenchida. Com a 
própria espátula, frise as juntas de modo que o rejunte seja comprimido até o 
fundo das juntas e os excessos sejam retirados.

A aplicação do rejunte deverá ocorrer em no máximo 1hora e 30 minutos após o 
seu preparo, sendo vetados a adição de mais água ou outros produtos.

Adicionar 540 a 560 ml de água. Obs. Controlar a adição de água para que não 
haja interferência nos resultados solicitados.

Após um período de 15 minutos efetue o acabamento utilizando uma esponja 
levemente umedecida ou um pano úmido. 12 Horas após a aplicação limpe o 
local rejuntado com o auxílio de pano úmido.

Misturar o rejunte ao abrigo do sol, vento e da chuva. Não preparar o rejunte em 
recipientes onde já contenham materiais cimenticios de outras cores, para que 
não influencie na cor final.
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TAMANHO DA
CERÂMICA (mm)

LARGURA DAS JUNTAS (mm)

2 mm 4 mm 5 mm 7 mm 8 mm 10 mm

Rejunte Piscina Premium Hipermassa
Tabela de consumo aproximado: Kg/m2


