Ficha Técnica
REJUNTE FLEXÍVEL

IMPERMEÁVEL
PRODUTO DE USO GERAL (INTERNO E EXTERNO)

- Textura super ﬁna
- Tipo AR-II
- Juntas de 2 a 10mm
HIPERMASSA REJUNTE FLEXÍVEL IMPERMEÁVEL
É um rejunte em pó, disponível em diversas cores, des nado ao preenchimento de juntas de dilatação
deixadas no assentamento de pisos cerâmicos, azulejos e pas lhas.

INDICAÇÃO:

AC-II

-Para rejuntamento de reves mentos de porcelanatos, cerâmicas esmaltadas, não esmaltadas, pedras
naturais e pas lhas, em pisos, paredes e fachadas, para juntas de 2mm a 10mm.

NÃO USAR:
-Em piscinas. Como juntas de dilatação, movimentação ou estruturais. Em super cies sujeitas a altas
temperaturas (churrasqueiras, saunas , fornos e etc). Em pisos sujeitos a ácidos e produtos químicos.

1- PREPARO:
-Para cada 1Kg de rejunte Hipermassa adicionar água potável aos poucos até 200ml +-50ml, misture
até obter uma mistura pastosa e homogênea, aguarde
15 minutos, misture novamente e aplique o produto.

2- APLICAÇÃO:
-Raspe o fundo das juntas e remova a poeira e as impurezas da super cie antes de rejuntar. Os
resíduos de sujeira ou argamassas criarão manchas no rejuntamento, caso não tenham sido
removidos.
-Somente juntas com até 3mm de largura devem ser molhadas com água potável antes da aplicação.
-Aplique o rejuntamento Hipermassa com rodo de borracha ou desempenadeira emborrachada,
procurando pressionar o rejunte para dentro das juntas.
-Após a aplicação aguarde 30 minutos, limpe o excesso com esponja úmida preservando as juntas.
-Em dias com temperatura ambiente acima de 30°C
ou quando a super cie rejuntada es ver exposta ao vento ou ao sol, molhe o material 60 minutos após
a aplicação.

IMPORTANTE:
-Molhe as juntas com uma brocha 24 horas após a aplicação para melhor aderência, só lave após 3
dias.
-Em áreas externas proteja o rejuntamento recém aplicado ao sol, vento ou chuva por 24 horas.
-Nunca use ácido ou solventes concentrados para fazer limpeza.
-U lizar equipamentos de proteção como óculos e luvas de borracha.
-Em caso de contato com a pele, lavar com água corrente e sabão, se houver ressecamento aplicar
creme hidratante.
-Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente e procurar orientação médica.
-Em caso de ingestão, procurar imediatamente orientação médica.

3- ESTOCAGEM E VALIDADE:
-Estocar em local apropriado, seco, protegido da umidade, chuva, sol ou calor, sobre estrados, em
pilhas de no máximo 1,50m de altura.
- O seu prazo de validade é de 18 meses após a data de fabricação con da na embalagem, desde que
observadas as instruções de estocagem acima.

4- COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:
-Cimento cinza e ou branco, agregados minerais superﬁnos, com granulometria controlada, pigmentos
inorgânicos, adi vos especiais atóxicos, que conferem acabamento extra ﬁno, impermeabilidade,
resistência mecânica e ﬂexibilidade.
Rejunte Flexível Tipo AR-II
conforme NBR 14992/03 – ABNT.
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