ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ARGAMIL REJUNTE PISCINA 5 KG

COMPOSIÇÃO:
Argamil Rejunte Piscina é composta de cimento Portland, agregados com granulometria controlados,
aditivos especiais, corantes minerais e polímeros.
CORES:
Disponível nas cores verde água, azul celeste, azul e branca.
UTILIZAÇÃO:
Argamil rejunte piscina é utilizada no rejuntamento de placas de cerâmicas, porcelanatos, pastilhas
de porcelana e de vidro e pedras decorativas em piscinas ou em outras áreas submersas ou com
presença de água. Argamil Rejunte Piscina pode ser aplicada em ambientes internos e externos, em
planos horizontais ou verticais, com juntas de 2 mm a 10 mm.
VALIDADE:
18 meses a partir da data de fabricação contida na embalagem.
LIMITAÇÕES:
Não é recomendado o uso de Argamil Rejunte Piscina nas seguintes condições:

Aplicação com temperatura das placas abaixo de 6°C ou acima de 26°C.

Aplicação em ambientes com temperatura abaixo de 5°C ou acima de 40°C.
CONSUMO:
Tabela consumo de Argamil Rejunte Piscina em gramas por metro quadrado (g/m2)
TAMANHO DA
CERÂMICA (mm)

LARGURA DAS JUNTAS (mm)
2

4

6

8

10

100 x 100 x 8

600

1.200

1.650

2.100

2.700

100 x 200 x 8

400

800

1.200

1.600

2.000

150 x 150 x 8

325

650

975

1.300

1.625

150 x 200 x 10

375

750

1.125

1.500

1.875

200 x 200 x 10

330

660

990

1.320

1.650

200 x 300 x 8

205

410

615

820

1.025

200 x 300 x 10

265

530

795

1.060

1.325

EMBALAGEM:
Fardos de 25 kg contendo 5 sacos plásticos de 5 kg.
ESTOCAGEM:
Os sacos da Argamil Rejunte Piscina devem ser armazenados em locais secos e arejados e em cima
de estrados, em pilhas com no máximo 1,5 m de altura.

CUIDADOS:
Utilizar equipamentos de proteção individual no preparo e aplicação de Argamil Rejunte Piscina.
Proteger peças de alumínio e, no caso de contaminação, limpar imediatamente com pano úmido.
Antes de rejuntar cerâmicas não esmaltadas, foscas, antiderrapantes ou artísticas, consulte o
respectivo fabricante sobre o produto e a maneira de executar o serviço.
Não utiliza ácidos para limpeza da cerâmica sem consultar o fabricante.
Toda argamassa a base de cimento pode liberar cal e sais solúveis, que afloram com a umidade
interna de paredes e pisos, ocasionando manchas esbranquiçadas nas superfícies. Em rejuntamentos
com cores fortes este fenômeno é mais visível.
Manter as embalagens fechadas, fora do alcance das crianças e animais domésticos.
Havendo contato com a pele ou olhos, lave-os imediatamente com muita água corrente. Em caso de
ingestão procure um médico imediatamente.
PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO:
As cerâmicas devem ter sido assentadas à, no mínimo, 72 horas.
Impermeabilize as bases sujeitas à umidade.
A base e as juntas a serem aplicadas com Argamil Rejunte Piscina devem estar estruturalmente
firmes, adequadamente curados, sem eflorescências, secas, limpas, isentas de poeira, graxa, cera ou
qualquer outro material que impeça a aderência do rejuntamento.
Juntas menores do que 4 mm devem ser molhadas. Em serviços externos, sob sol e vento, todas as
juntas devem ser molhadas.
PREPARO DO PRODUTO:
Misturar em um recipiente estanque, o conteúdo total de um saco de Argamil Rejunte Piscina 5 kg
com aproximadamente 300 ml de água limpa, até que seja obtida uma argamassa de consistência
pastosa e uniforme. Utilizar na mistura todo o conteúdo de um ou mais sacos, nunca utilizar parte de
um saco.
Mantenha o recipiente, com material misturado, protegido do sol, vento ou chuva.
Utilizar todo material em até 2 horas e 30 minutos da sua mistura.
APLICAÇÃO:
Utilizar juntas de, no mínimo, 2 mm e de acordo com as especificações do fabricante.
Utilizar desempenadeira de borracha ou emborrachada, pressionando a argamassa para dentro das
juntas. Remover o excesso, sobre o revestimento, com a desempenadeira. Proceda a limpeza das
placas, removendo os excessos de rejuntamento, com uma esponja úmida, após um período de 15 a
40 minutos da aplicação, com movimentos perpendiculares as juntas e alisando o material sem
comprimi-lo.
Em ambientes externos, expostos ao sol e o vento, umedecer a argamassa das juntas 2 horas após
aplicação e proteger da chuva por período de 24 horas.
CURA:
O tempo mínimo de cura de Argamil Rejunte Piscina e liberação para o trafego leve deverá ser de 3
dias. O enchimento da piscina só devera ser feito após 4 dias da execução do serviço. Liberação
completa após 7 dias.

