FICHA TÉCNICA

TK REJUNTE PLUS
• Flexível;
• Granulometria balanceada;
• Alta flexibilidade, é idela para juntas até 1 á 3 mm.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

APLICAÇÃO

Rejunte TK Premium Polimérico - TK Plus Flexível
Os Rejuntes TK são uma argamassa especial para rejuntamentos, desenvolvidos para Mármores, Granitos,
Limestones, Porcelanatos de grandes formatos, Pedras industrializadas como Narmoglass, Silestones,
Caesarstone, Trend Q e lâminas porcelânicas como Techlam. Os Rejuntes TK são compostos por argamassa
de rejuntamento cimentício, com opção de pigmentos inorgânicos, resistentes ao sol, chuva e produtos
de limpeza com 60 possibilidades de cores (além de personalização por encomenda). Também possuem
agregados minerais de granulometria balanceada (mais ﬁna e com melhor acabamento), polímeros que
conferem alta ﬂexibilidade, aditivos químicos especiais não tóxicos, como impermeabilizante e biocida
(Fungicida/Algicida), conferindo maior resistência no desenvolvimento de fungos e algas, conforme testes
realizados em laboratórios externos baseados na norma NBR 14941.
O TK Polimérico é ideal para juntas de 1mm à 6mm de largura, sua ﬁna granulometria garante um
acabamento mais liso e nobre, enquanto o TK Flexível para juntas de 1mm a 3mm, todos disponíveis em
embalagem de 3kg, que rendem em sua aplicação aproximadamente 20m². São indicados para pisos e
paredes para áreas internas e externas.
Paredes e Pisos
interno e externo

Rochas naturais
industrializadas

Aditivos Biocida
Algicida e Fungicida

Embalagem: 3Kg
Cor: 60 unid.

PREPARO
• PREPARO, misturar a quantidade da embalagem em água limpa e potável na proporção indicada na
etiqueta ﬁxada na embalagem, em um recipiente limpo, estanque protegendo do sol, da chuva e do
vento, amassando até obter uma argamassa para rejuntamento homogênea, de consistência pastosa e
ﬁrme, sem grumos secos.
• A mistura deverá ﬁcar em repouso por 10 minutos para que os aditivos químicos reajam sobre o
produto. Misturar novamente antes de iniciar a aplicação.
• O tempo de utilização da argamassa para rejuntamento depois de preparada é de 2 horas e 30
minutos. O Rejunte não utilizada nesse período deverá ser descartada.
• Atenção: A adição de maior ou menor quantidade de água pode alterar a cor do rejunte e prejudicar o
produto.

APLICAÇÃO
• APLICAÇÃO, momentos antes, limpar as juntas com escova de píaçava certiﬁcando-se posteriormente
que não exista sujeira ou partes soltas entre as juntas. Umedecer moderadamente as juntas onde será
aplicado o produto para uma melhor aderência.
• No momento da aplicação, proteger a superfície do sol, chuva e vento. Com auxílio de uma desempenadeíra de borracha, pressionar o produto nas juntas até que estejam completamente cheias.
Recomenda-se rejuntar toda área de uma só vez para garantir homogeneidade nas tonalidades.
• Retirar o excesso do material com uma esponja macia, limpa e úmida, sem remover o rejuntamento.
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