REJUNTAMAIS FLEXIVEL
BOLETIM TÉCNICO
O Rejuntamais Flexível Direcional é uma argamassa de rejuntamento tipo II, para revestimentos cerâmicos,
porcelanatos, pedras naturais e etc. Áreas internas e externas. É indicado para preencher juntas de 2 a 10 mm de
largura.
» Disponível em sacos plásticos de 1 e 5 kg
» Fabricado em 19 cores

Informações Técnicas
• Composição: cimento, areia lavada e classificada, aditivos, corantes e fungicida;
• Consumo aproximado: vide tabela a seguir
Tabela de Consumo de Rejuntamento Direcional (em gramas/m2)
Largura das Juntas (em mm)
Medida das Peças
(em mm)
2
4
6
8
10
20 x 20 x 3
850
1500
20 x 20 x 5
1500
2850
50 x 50 x 5
600
1150
1700
100 x 100 x 6
380
750
1150
1350
1750
100 x 100 x 8
1200
1650
2100
2600
100 x 200 x 5
450
660
870
1070
100 x 200 x 8
800
1300
1700
2300
150 x 150 x 5
400
600
800
1000
150 x 200 x 5
300
450
600
750
150 x 200 x 10
750
1200
1650
2100
150 x 250 x 10
350
670
990
1310
200 x 200 x 5
280
420
560
700
200 x 200 x 10
680
1100
1470
1840
200 x 300 x 6
280
420
560
700
200 x 400 x 8
210
410
660
880
1100
300 x 300 x 6
280
440
590
740
300 x 300 x 8
460
610
760
400 x 400 x 8
320
430
530
450 x 450 x 8
400
490
500 x 500 x 8
360
450

• Densidade: 1,55 gr/cm3;
• Estocagem: produto deve ser estocado em local seco e arejado, sobre estrados de madeira. Fardos com 15 sacos
de 1 kg devem ser empilhados até 1 m de altura; sacos de 15 kg, em pilhas de até 1,50 m de altura;
• Validade: 2 anos, na embalagem original intacta;
• O produto atende à norma NBR-14992/2003 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Preparo do Produto
• Observe se o recipiente no qual será efetuada a mistura está limpo e estanque, protegido do sol, da chuva e do
vento;
• Adicione 300 ml de água limpa para cada 1 kg do produto;
• Não adicione qualquer outro componente à composição original do produto;
• Misture bem até que a massa apresente aspecto pastoso e homogêneo;
• Deixe a mistura em repouso por 10 minutos e misture novamente ao início da aplicação;
• O produto deve ser utilizado dentro de um prazo máximo de 2 horas após misturado com a água.
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Preparo da Base e Aplicação
• As juntas entre peças devem estar secas e limpas, isenta de qualquer tipo de impregnação que possa prejudicar o
trabalho, alterar a coloração do rejuntamento ou ocasionar manchas;
• Somente juntas com até 4 mm de largura podem ser umedecidas com água limpa antes da aplicação do produto;
• Proteja peças metálicas antes da aplicação; o produto pode ocasionar manchas de difícil remoção;
• A aplicação deve ser executada com desempenadeira ou espátula próprios;
• Estenda o Rejuntamais Flexível Direcional somente nas áreas a serem rejuntadas, preenchendo completamente
as juntas;
• Passe frisadores plásticos, acrílicos ou de madeira lisa sobre as juntas ainda úmidas, para efetuar o acabamento
final;
• Aguarde cerca de 20 minutos para proceder à completa limpeza das peças; utilize pano, estopa ou esponja limpos e
úmidos;
• Molhe a área rejuntada após 24 horas da aplicação;
• Lave as peças rejuntadas com sabão neutro após 72 horas da aplicação.
Muito Importante
• Utilize o Rejuntamais Flexível Direcional com total garantia em juntas de 2 a 10mm, em ambientes internos e
externos, no rejuntamento de porcelanatos, mármores, granitos e cerâmicas em geral, em fachadas, piscinas e
revestimentos submersos;
• Em áreas externas, o rejuntamento deve ser protegido da chuva por um período de 24 horas após a aplicação;
• Em ambientes expostos a alta insolação e/ou ventania, recomenda-se umedecer as juntas 2 horas após a
aplicação;
• Não é recomendado utilizar o Rejuntamais Flexível Direcional nas cores Azul, Verde e Preta em áreas externas,
pois estarão sujeitas a desbotamento;
• Recomenda-se testar o efeito do rejuntamento colorido em peças porosas ou não esmaltadas, como cerâmicas e
pedras; o corante pode impregnar-se na peça, e pode não ser possível removê-lo;
• Em peças irregulares ou de alta porosidade, recomenda-se proteger as áreas próximas ao contato com o
rejuntamento com aplicação de cera neutra;
• Umidade constante na base pode acarretar manchas brancas, ou "eflorescência", no rejuntamento;
• Considere as recomendações do fabricante da peça, no tocante ao tamanho ideal da junta;
• Não utilize ácido para limpeza da cerâmica sem antes consultar as recomendações do fabricante;
• O rejuntamento deve ser aplicado, no mínimo, 48 horas (para paredes) ou 72 horas (para pisos) após o
assentamento do revestimento.
Saúde e Meio-Ambiente
• Utilize óculos de segurança e luvas de borracha na aplicação;
• Caso ocorra contato com a pele e com os olhos, lave imediatamente com água corrente;
• Não dilua restos do produto em rede de água e esgoto, para evitar entupimento;
• Evite formação de poeira;
• Produto alcalino de baixa toxidade;
• Produto possui embalagem reciclável.

Os produtos preservarão suas características, desde que armazenados corretamente e seguidas as instruções
contidas tanto na embalagem quanto neste informativo.
O perfeito desempenho do material dependerá também de fatores alheios ao controle da Direcional, tais como:
preparo da superfície, condições climáticas, técnicas de aplicação etc.
A Direcional reserva-se o direito de dispensar qualquer garantia sobre o produto quando as instruções fornecidas
não forem seguidas corretamente.
O Departamento Técnico da Direcional se prontifica a complementar, se necessário, as informações técnicas e
operacionais contidas neste boletim. Entre em contato pelo telefone (11) 3488-2423 ou por e-mail:
laboratorio@direcional.ind.br
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