
 

REJUNTE ACRÍLICO 

EMBALAGENS: 

GALÃO 5kg / POTE 1,2kg 

Indicações: 

O rejunte acrílico ÉCOFIXER é indicada áreas internas e externas em: pisos, 
reves@mentos, pedras, porcelanatos, cerâmicas em dry wall, excelente na subs@tuição 
de rejunte danificado. Indicado para juntes de 01mm a 04mm. 

Como aplicar: 

Veja nas indicações da sua argamassa de assentamento de pisos, em quanto tempo 
poderá ser feito o rejuntamento, (recomenda-se no mínimo 07 dias). Limpe bem as 
juntas deixando-as livre de oleosidade, umidade e com o mínimo de poeira (caso 
necessário raspe as juntas). Massageie bem a embalagem para homogeneizar o 
produto. Corte o bico no local desejado e com a própria embalagem aplique o rejunte 
ÉCOFIXER, logo após com uma espátula de plás@co faça o enchimento exercendo 
pressão. Após 20 minutos de acabamento com uma esponja fina e macia, em seguida 
faça limpeza das peças usando esponja úmida água limpa e pano seco. 

Atenção: 

Libere o tráfego somente após 24h. Contato com água após 72h. Não u@lizar produtos 
químicos antes de 15 dias. Não liberar saunas ou fazer enchimento de piscinas antes de 
15 dias. A estabilização da coloração se dará após 04 dias, variando conforme 
temperatura e umidade do ar. 

Precauções: 



Mantenha a super_cie a receber o produto livre de: poeira, graxa, oleosidade ou 
umidade para máxima colagem. Massageie bem a embalagem para homogeneizar o 
produto. 

Informações Gerais: 

Validade: 12 meses a par@r da data de fabricação. Armazenagem: mantenha a 
embalagem em local fresco e livre de calor. Atenção: mantenha fora de alcance de 
animais e crianças. Em contato com os olhos lavar em água abundante, e se ingerido, 
não provocar vômitos e procurar socorro médico imediatamente. Composição: água, 
minerais não metálicos, resina acrílica e adi@vos. 

Quadro de consumo médio (kg/m2) 

TAMANHO DA PEÇA JUNTA CONSUMO

30X30X01 cm 04 mm 02m² / kg

40x40x01 cm 04 mm 03m² / kg

60x60x01 cm 04 mm 04m² / kg

80x80x01 cm 04 mm 06m² /kg


