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DESCRIÇÃO 
Produto a base de emulsão acrílica estirenada, com alto poder de enchimento e 
flexibilidade com o objetivo de evitar o surgimento de trincas e microfissuras. Indicado 
para o tratamento de juntas de dilatação de placas cimentícias no meio externo ou 
interno garantindo a harmonia entre a movimentação e tensões da estrutura. 
 
Indicação 
- Específico para tratamento de juntas entre placas cimentícias; 
- Produto não apropriado para lixamento; 
- Produto não indicado para acabamento final. 
 
Embalagem 
Balde de 3,6 e 10 litros 
 
Rendimento 
Placas sem rebaixo: 200 g/m linear; 
Placas com rebaixo: 450 g/m linear. 
 
Cor 
Cinza 
 
RECOMENDAÇÕES DE USO 
 
Cuidados 
- Seguir as instruções para tratamento de juntas do fabricante das placas cimentícias 
(pode haver derivações na maneira de aplicação); 
- Nunca misturar o produto com outro material; 
- Verificar suas ferramentas de trabalho; 
- Utilizar os EPI´s adequados; 
- Não utilizar a massa além do seu prazo de validade. 
 
Preparo 
As bases a serem aplicadas devem estar secas, limpas livres de resíduos que impeçam o 
contato do produto com a base. 
 
Aplicação 
Após a instalação das placas cimentícias proceder de acordo com sistemática para 
tratamento de juntas definido pelo fabricante de placas cimentícias, observando o uso 
apropriado da tela de vidro álcali resistente. 
Em linhas gerais, seguir a sistemática abaixo: 

1. Retirar a poeira com auxílio de pincel seco ou jato de ar; 
2. Aplicar a massa com espátula ou desempenadeira, devendo ter uma faixa larga o 
suficiente para colar a tela de fibra de vidro de 50 mm; 
3. Aplicar outra camada, com largura maior para cobrir e nivelar toda a trama da tela 
de fibra de vidro de 100 mm; 
4. Se necessário, reaplicar o produto para que a tela de vidro não fique exposta; 
5. Aguardar o tempo de secagem/cura e aplicar a massa adequada para acabamento. 
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Secagem 
Toque: 12 horas 
Entre demãos: 24 horas 
Cura completa: 5 dias 
 
ARMAZENAMENTO 
- Empilhamento máximo de 3 baldes; 
- Conservar na embalagem original e fechada; 
- Armazenar em local seco e protegido contra intempéries. 
 
VALIDADE 
24 meses a partir da fabricação. 


