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1. DESCRIÇÃO: 

O Rejunta Já! Acrílico é mais uma solução 

inovadora, que apresenta praticidade e agilidade 

para o rejuntamento de pisos, azulejos, 

pastilhas, porcelanatos em áreas internas, 

externas, molháveis, molhadas.  

O principal diferencial da Rejunta Já! Acrílico é que ela já vem pronta 

para uso imediato em embalagens de fácil aplicação, ou seja, basta abrir e 

aplicar. Não é necessária a mistura de água, aditivos ou preparação prévia. O 

Rejunta Já! Acrílico possui diversas cores, é impermeável, tem alta 

resistência a tratamentos químicos. Com acabamento liso, há a opção da 

bisnaga prática ou o pote com espátula. Praticidade, desempenho e alto 

rendimento em um só produto. 

 

2. CLASSIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Rejuntamento acrílico monocomponente e impermeável. 

 

3. INDICAÇÃO:  

Ideal para juntas de assentamento de 1 a 5 mm de espessura.  

Áreas internas, externas e piscinas. 

 

4. VANTAGENS: 

 Impermeável; 

 Pronto para uso (monocomponente); 

 Pode ser utilizado em piscinas; 

 Durabilidade superior e cor viva por muito mais tempo; 

 Resistente ao desenvolvimento de mofo e fungos. 
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5. LIMITAÇÕES: 

Revestimentos especiais que apresentem restrições do fabricante, pedras 

naturais, cerâmicas foscas, cerâmicas porosas, cerâmicas com saliências ou 

reentrâncias em ouro ou prata devem ser protegidas com fita crepe durante a 

aplicação, para evitar a impregnação do produto sobre as peças.  

Revestimentos metálicos são sujeitos a riscos em consequência do atrito, 

portanto recomendamos consultar o fabricante do revestimento antes da 

aplicação.  

A Rejunta Já Acrílico deve ser protegido contra sujeira, poeira, resíduos 

de obra e umidade excessiva durante três (03) dias após a aplicação.   

 

6. PISOS RECOMENDADOS: 

Cerâmicas, porcelanatos grés, semigrés, retificados ou técnicos, mármores 

e granitos e pastilhas de vidro e de porcelana. 

 

7. MODO DE APLICAÇÃO: 

Ferramentas necessárias para aplicação 

► Luva; 

► Tesoura; 

► Espátula. 

 

Preparo da superfície 

► Inicie o rejuntamento após, no mínimo, 72 horas o assentamento do 

revestimento. Para essa aplicação consulte informações sobre a Biomassa 

Piso e Azulejo Rápido; 

► Garanta que as juntas estejam completamente secas e que não existam 

sujeiras e partes soltas na superfície. 
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Aplicação do produto 

► Abra a ponta da embalagem no local indicado e aplique o produto 

preenchendo as juntas entre os revestimentos; 

► Com uma espátula flexível, pressione o rejuntamento sobre as juntas de 

forma que o produto penetre e preencha toda a fenda;  

► Em seguida, passe a espátula plástica ou de borracha no sentido 

contrário, removendo o excesso de rejuntamento sobre o revestimento;   

► Para dar acabamento, após 30-40 minutos*, passe suavemente sobre 

as juntas uma esponja limpa e umedecida com água, em movimentos 

circulares. Repita a operação até atingir o perfeito acabamento e a total 

limpeza dos resíduos sobre o revestimento. 

*Este tempo pode ser menor ou maior em função da temperatura. 

   

8. TEMPODESECAGEM: 

Liberação de tráfego leve no ambiente 1dia 

Liberação de tráfego total no ambiente   2 dias 

Liberação para contato com água   7 dias 

Liberação para contato com água em piscinas  20 dias 

 

* O tempo de se secagem pode variar de acordo com as condições climáticas. 

 

9.  RENDIMENTO: 

Rejunta já! Acrílico Biomassa (kg/m²) 

Tamanho do Revestimento (mm) 
Largura das juntas (mm) 

1mm 2mm 3mm 4mm 

100 x 100 x 8 0,253 0,506 0,758 1,011 

200 x 200 x 8 0,126 0,253 0,379 0,506 
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300 x 300 x 8 0,084 0,169 0,253 0,337 

400 x 400 x 8 0,063 0,126 0,190 0,253 

400 x 400 x 10 0,079 0,158 0,237 0,316 

420 x 420 x 10 0,075 0,150 0,226 0,301 

450 x 450 x 8 0,056 0,112 0,169 0,225 

450 x 450 x 10 0,070 0,140 0,211 0,281 

300 x 450 x 9,5 0,083 0,167 0,250 0,334 

400 x 600 x 9 0,059 0,119 0,178 0,237 

600 x 600 x 8 0,042 0,084 0,126 0,169 

600 x 600 x 10 0,053 0,105 0,158 0,211 

600 x 600 x 12 0,063 0,126 0,190 0,253 

600 x 1.200 x 12 0,047 0,095 0,142 0,190 

800 x 800 x 8 0,032 0,063 0,095 0,126 

800 x 800 x 10 0,040 0,079 0,119 0,158 

800 x 800 x 12 0,047 0,095 0,142 0,190 

 

10. CARACTERIZAÇÃO: 

Composição: Cargas minerais inertes, resinas acrílicas especiais, aditivos 

especiais, microbicidas e pigmentos. Produto a base de água. 

 

CORES 

   Branco 

   Preto 

   Cinza 

   Platina 
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   Palha 

   Castanho 

Azul piscina 

 

 

 

*Para consultar as normas de referência, métodos de ensaio e resultados, consulte nossa 

equipe técnica.  

 

11. ARMAZENAGEM: 

Manter a embalagem fechada. Armazenar em local fresco e coberto. Não 

armazenar em lugares quentes ou úmidos. Produto não inflamável. A 

embalagem não deve ser empilhada. A Caixa com 06 bisnagas tem 

empilhamento máximo de 05 caixas. Após o uso dobrar a ponta da embalagem 

para evitar excesso de ressecamento do produto. 

 

12. APRESENTAÇÃO: 

Embalagem individual: Bisnaga plástica de 1kg; 

 

13.  VALIDADE: 

18 meses a partir da data de fabricação. 

 

14.  CUIDADOS: 

 

Estabilidade físico-química 

Densidade aparente >1,9 g/cm³ 
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Não reutilizar a embalagem. Manter o produto fora do alcance de crianças 

e animais domésticos. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos, lavar 

com água em abundância. Em caso de ingestão ou inalação acidental, não 

provocar vômitos e procurar imediatamente um médico levando consigo a 

embalagem. 

 


