
ACABAMENTO LISO
ALTA DURABILIDADE IMPERMEÁVEL
 

 REJUNTE FLEXÍVEL

DADOS TÉCNICOS
Retenção de água      

Resistência à flexão
Resistência à compressão

Permeabilidade  (240 min.)
Varição dimencional   
 Tipo  II

3,0 Mpa mín.
10,0 Mpa mín.

1,0 cm³ 

40 a 53,0 mm

2,0 mm/m

ŸIdeal para rejuntar pedra cerâmica, porcelana e decorativa, 
em piso e parede, junta de 2 mm a 10 mm em área externa 
e interna. Acabamento com textura lisa, contém antifungo 
e bactericida. Não devem ser usados em áreas que serão 
expostos ácidos, solventes e nem como juntas de dilatação 
estrutural ou movimentação.

UTILIZAÇÃO 

ŸInicie o rejuntamento no mínimo após três dias do 
assentamento das peças, pois é o tempo necessário para 
que diminua a umidade excessiva entre as pedras, o que 
pode provocar pontos de eflorescência. 

ŸRemova a poeira, gordura ou qualquer resíduo que impeça 
a aderência do rejuntamento com a base, umedeça 
moderadamente as juntas antes da aplicação.  

ŸNunca aplicar sob ação direta da chuva e proteja o local 
durante vinte e quatro horas após a aplicação.

SUPERFÍCIE

ŸEm um recipiente limpo, plástico de 
preferência, despeje o rejunte IBRAS  
flexível acrescentando 250ml de água 
para cada 1 kg de rejunte. Misture até 
obter uma massa pastosa e homogenia 

sem grumos secos. Deixe em repouso durante dez minutos 
remisturando antes de usar, 

ŸO B S . :  N ã o  a d i c i o n e  m a i s  á g u a  p o i s  p o d e 
comprometer a eficácia do produto.

MISTURA

APLICAÇÃO

ŸAplique o rejunte IBRAS flexível 
pressionando sobre as juntas, para o 
preenchimento completo utilizando 
uma desempenadeira de borracha ou 
espátula plástica. Aguardar cerca de 30 

a 120 minutos. Para dar acabamento sobre as juntas use 
uma esponja ou pano macio úmido, deslize sobre as juntas 
com movimentos rápidos e leves removendo o excesso de 
rejunte, para dar o acabamento final. Não caminhar sobre 
as juntas, após a aplicação do produto por 24 horas;

ŸAtenção: em cerâmicas rústicas ou porosas passe uma 
camada de cera incolor em pasta sem atingir a junta afim 
de melhor facilitar sua limpeza. Evite deixar este serviço de 
limpeza para o dia seguinte, pois a dificuldade de remoção 
do excesso de rejunte será maior devido à pigmentação 
que pode manchar superfícies porosas. Faça um teste antes 
da utilização ou consulte o fabricante.

MANUSEIO 

ŸProduto a base de cimento, evitar 
contato com água. Se ocorrer contato 
com a pele e os olhos durante o preparo 
ou manuseio, lave-os imediatamente 
c o m  á g u a  a b u n d a n t e ,  n ã o 

desaparecendo os sintomas, procurar o médico. Após o 
manuseio lave as mãos. Produto não inflamável e deve ser 
mantido fora do alcance das crianças e animais.

ŸSaco plástico com 5 kg. 

EMBALAGEM 

VALIDADE

Ÿ18 meses após a data de fabricação, respeitando as 
condições de armazenagem.

COMPOSIÇÃO

ŸProduto á base de cimento, carga mineral, pigmentos 
especiais, aditivos e polímeros não tóxico.

ŸTodas as argamassas compostas com cimento estão 
sujeitas a liberação de cal, aflorando os sais solúveis de 
coloração esbranquiçadas, devido o umidade no interior 
das paredes.

ŸAs pilhas devem ser colocadas sobre 
estrados afastados da parede em local 
arejado e seco, sem contato direto com 
as paredes e não devem ultrapassar no 
1,5 metros  de altura.

ARMAZENAGEM 

LIMPEZA

ŸUtilize uma esponja úmida e macia para realizar a limpeza, 
nunca utilize palha de aço ou ácidos; liberado para limpeza 
geral, após 14 dias.

RENDIMENTO

ŸVer tabela de consumo
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