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DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Rejuntamento Acrílico Supremo Portobello Shop é uma argamassa de 
rejuntamento base acrílico, pronta para uso, indicada para pisos e paredes revestidos 
com cerâmica, porcelanatos, pedras naturais, polidas e industrializadas em 
ambientes internos e externos. Sua formulação de alta tecnologia confere textura 
fina, acabamento extraliso, e resistência à formação de fungos e bactérias.

PREPARO DA SUPERFÍCIE
• Após o assentamento das peças cerâmicas, aguardar 72 horas para iniciar o 

rejuntamento;
• Não aplicar o rejuntamento sobre base e argamassa colante úmidas, pois a água 

migra para a superfície, gerando perda de aderência e manchas esbranquiçadas 
(eflorescência)

• Recomenda-se limpar as juntas com a argamassa colante ainda fresca para facilitar 
o rejuntamento;

• A profundidade da junta pode danificar o acabamento do produto;
• Recomenda-se realizar um teste prévio em uma pequena área para verificar a 

qualidade do acabamento;
• Limpar as juntas antes da aplicação para remover qualquer tipo de resíduo restante;
• Proteger com fita adesiva superfícies sensíveis ao atrito (peças de alumínio, 

apliques de metais especiais e detalhes em relevo), pois podem ser manchadas e 
arranhadas durante a aplicação; 

• Molhar levemente a superfície do revestimento com água limpa antes de rejuntar, 
para facilitar a aplicação e deixar as peças cerâmicas mais limpas;

• Em condições extremas (altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e vento 
forte) é necessário molhar as juntas com água, mas sem encharcar, para garantir a 
aderência do rejuntamento.

PREPARO DO PRODUTO
Produto pronto para uso. Não adicionar água.

LIMITAÇÕES
Este produto não é indicado para Saunas, Piscinas e Fachadas.

APLICAÇÃO DO PRODUTO
• Aplicar o rejuntamento de acordo com o tempo indicado na embalagem da 

argamassa colante utilizada. Caso não conste esta informação na embalagem, 
respeitar o prazo mínimo de 72 horas após o assentamento;

• Molhar levemente a superfície da cerâmica para facilitar a aplicação;
• Aplicar o rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de borracha ou 

espátula plástica em movimentos contínuos de vai-e-vem no sentido diagonal 
(aprox. 45º) da peça cerâmica, pressionando a massa nas juntas até que fiquem 
no nível da borda da peça; 

• Recomendamos rejuntar toda a área de uma só vez para evitar secagem desigual 
do produto e afetar o acabamento; 

• Em até 15 minutos após a aplicação, com o auxílio de esponja levemente umedecida 
em água, limpar delicadamente a superfície com movimentos circulares. Repetir a 
operação até que as juntas fiquem lisas e no mesmo nível das bordas da cerâmica 
(trocar a água durante essa operação, mantendo a esponja sempre limpa). Remover 
o máximo possível do excesso do rejuntamento para evitar aderência do produto 
nas peças cerâmicas; 

• Respeitar o tempo de acabamento do produto, pois ultrapassando este tempo, o 
rejuntamento poderá aderir demasiadamente na borda da peça, dificultando assim 
a etapa de acabamento e limpeza de toda a superfície; 

• Após 8 horas* da aplicação, limpar as peças cerâmicas com pano levemente úmido 
em solução de água e detergente neutro, para remover o excesso de produto sobre 
as peças. *Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas e de 
exposição do rejuntamento (área aplicada); 

• Liberar a área para tráfego 24 horas após a aplicação do produto.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com água limpa 
imediatamente após o uso. 
Material endurecido/curado só poderá ser removido mecanicamente.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO/VALIDADE
Validade: Ver data de validade na embalagem. Armazenar em local seco e arejado sobre 
estrados de madeira formando pilhas de até 1 metro de altura, em sua embalagem 
original fechada. Após a abertura da embalagem, o produto poderá ser utilizado para novas 
aplicações em até 3 meses desde que mantido na embalagem original, sem contaminação 
e bem fechada com o disco protetor de plástico transparente. A validade do produto é de 12 
(doze) meses após a data de fabricação constada em embalagem.

CONSUMO ESTIMADO

Tabela de Consumo Estimado (g/m2) - Rejuntamento Acrílico Supremo Portobello
Formato do Revestimento (cm)  

a X b X e*
Espessura da junta (mm)

1 2 3 4
10 X 10 X 0,6 456 912 1368 1824
20 X 20 X 0,6 111 222 333 444
30 X 30 X 0,6 74 148 222 296
30 X 90 X 1,0 82 164 247 329
45 X 45 X 0,8 66 132 197 263
60 X 60 X 1,0 62 123 185 247
80 X 80 X 1,0 46 93 139 185

100 X 100 X 1,0 37 74 111 148
120 X 120 X 1,0 31 62 93 123
150 X 150 X 1,0 25 49 74 99
120 X 360 X 0,5 12 25 37 49
120 X 360 X 0,3 10 21 31 41

*a - lado A; b - lado B; e - espessura da peça respectivamente


