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RENDIMENTO 

 

 

EMBALAGEM 1 kg 

INDICADO PARA JUNTAS 1 a 5mm 

CORES Branco, Platina, 
Verde, Castor, Gelo, 
Azul e Preto 

TEMPO DE SECAGEM 
(20°C) 

4 horas 

TEMPO PARA LIMPEZA 
(REMOÇÃO DO EXCESSO) 

30 minutos 

VALIDADE 24 meses a partir 
da data de 
fabricação 

Peças 30 x 30 com juntas de 5mm 2m² por embalagem 

Peças 40 x 40 com juntas de 5mm 3m² por embalagem 

Peças 60 x 60 com juntas de 5mm 4m² por embalagem 

Peças 80 x 80 com juntas de 5mm 6m² por embalagem 

PREPARO DO LOCAL PREPARO DO PRODUTO 

 A junta deverá estar limpa, seca e isenta de pó, 
graxa e óleo. A cerâmica que será rejuntada, 
deverá ter um tempo de aplicada de no mínimo 7 
dias. 

 

 O produto é fornecido pronto para uso, não necessita 
adicionar água ou qualquer produto para melhor o 
desempenho do material. 

 O BAUTECH REJUNTE LÍQUIDO pode ser retirado 
diretamente da embalagem e aplicado. 

 
 
 
 
 
 

DETALHES DE PREPARO E APLICAÇÃO 

 BAUTECH REJUNTE LÍQUIDO 
O PRODUTO 

É um produto à base de resina acrílica pura, carga 
mineral, fungicida e pigmentos. 

 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Rejuntamento de porcelanatos, pedras e cerâmicas 

 Rejuntar peças cerâmicas em Dry Wall 

 Em áreas internas e externas. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Super flexível e impermeável 

 Pronto para uso, basta abrir e aplicar 

 Proporciona um acabamento liso 

 Tonalidade mais viva do que os rejuntes 
convencionais 

 Liberação do local aplicado em apenas 4 horas 
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APLICAÇÃO 

 Utilizar a espátula que é fornecida dentro do balde 

 Preencher as juntas, que deverão ter tamanhos entre 1 a 5 mm, com o BAUTECH REJUNTE LÍQUIDO tentando ao 
máximo nivelar a junta a altura da peça cerâmica 

 Em no máximo 30 minutos, limpar o resíduo e excesso de produto que fica sobre a cerâmica. Com auxílio de uma 
esponja úmida e, em seguida passar um pano seco, retirando a umidade residual. 

LIBERAÇÃO 

 A secagem do BAUTECH REJUNTE LÍQUIDO é de 4 horas, podendo depois deste prazo, o local ser liberado para 
tráfego. 

PRECAUÇÕES 

 Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver 

em uso. 

 Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que 

não o condicionamento do produto. 

 Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e 

longe de fontes de calor. 

 Manter fora do alcance de crianças e animais. 

 Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente 

ventilado até a secagem. 

 É recomendável o uso de EPI’s (equipamento de proteção 

individual) como luvas, botas e óculos de proteção. 

 Em caso de contato com pele e olhos, lave com água 

potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não 

provoque vômito. Em ambos os casos, consulte 

imediatamente um médico e leve a embalagem. 

GARANTIA 

As informações aqui contidas são respaldadas 

por testes, análises e conhecimento técnico. 

Medidas de valores e resultados podem oscilar 

devido a particularidades de ambiente e/ou 

utilização do produto, que não são de 

responsabilidade do fabricante. Não há outras 

garantias expressas ou implícitas. Nenhum 

agente, vendedor, distribuidor ou revendedor 

tem autoridade para estender, alterar ou 

renunciar a estas provisões. 

LIMITAÇÕES 

 Não deve ser aplicado em juntas com umidade; 

 Não pode ser aplicado em temperatura menores de 5ºC e maiores que 35ºC. 

 


