
ARGAMASSA 
COM PROTEÇÃO 

ANTIBACTERIANA.



• A mistura deverá ficar em repouso por 15 minutos para que os aditivos químicos reajam. 
• Misturar novamente antes de iniciar a aplicação.
• O tempo de utilização da argamassa depois de preparada é de 2 horas. A argamassa não utilizada nesse 
período deverá ser descartada.
• Atenção: Maior ou menor quantidade de água pode alterar a cor do rejunte e prejudicar o produto.

Aplicação
• Estender a argamassa PASTIFIX INOX com o lado liso da desempenadeira de aço apertando-a contra a 
base. A seguir, passar o lado denteado da desempenadeira denteada a um ângulo de 60° em relação à 
base, formando cordões e sulcos.

• O excesso de argamassa removida com a desempenadeira deve ser remisturada ao restante do material 
preparado sem adicionar mais água.
  

  IMPORTANTE 
  • Quando utilizar o  PASTIFIX INOX para retoques ou preenchimento de eventuais vazios observados no

    rejuntamento, é obrigatório observar o uso de desempenadeira emborrachada para aplicação do rejun-
    -tamento, pois evita que as pastilhas sejam riscadas
 

       •Nunca bata com objetos pontiagudos sobre os revestimentos metálicos, nunca utilize ferramentas metálicas 
         ou plásticas no acabamento do rejunte para evitar danos na superficie do inox.
  
         * Pastilhas com papel: Com a desempenadeira de borracha espalhar o PASTIFIX INOX no verso das placas 
          de pastilhas preenchendo as juntas, evitando excesso do produto.
          Assentar as placas de pastilhas já rejuntadas sobre a argamassa estendida ainda fresca, fazendo pressão 
          com as mãos. 
          Bater com uma desempenadeira apropriada ou com martelo de borracha utilizando um gabarito plano de 
         madeira sobre as placas de pastilhas assentadas.
         Para a remoção do papel, aguardar o período necessário para a argamassa ficar firme (geralmente 40 à 60 
         minutos).
         Umedecer bem o papel das placas de pastilhas com água limpa utilizando uma brocha e se necessário a 
          seguir, também com uma brocha, aplicar uma solução de 250g de soda cáustica em escamas para 5 litros 
         de água sobre o papel.
          Iniciar a remoção do papel limpando as pastilhas com água limpa utilizando uma esponja úmida.
          A retirada do papel pode remover parte do rejuntamento
          Retocar com o mesmo PASTIFIX preenchendo as eventuais falhas no rejuntamento

          Pastilhas “drop system”: Não passar argamassa no verso da pastilha. Assentar as placas de pastilhas sobre 
          a argamassa estendida ainda fresca fazendo pressão com as mãos.
          Bater com uma desempenadeira apropriada ou com martelo de borracha utilizando um gabarito plano de 
         madeira sobre as placas de pastilhas assentadas.
          Aguardar o período necessário para a argamassa ficar firme (geralmente 40 a 60 minutos)
          Rejuntar com o mesmo PASTIFIX INOX



PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES
Temperatura de trabalho:
• do ar entre 5°C e 40°C;
• da superfície de aplicação entre 5° e 27°C

LIBERAR PARA TRÁFEGO
• pessoal da obra, após 3 dias, com proteção;
• todo o trafego em áreas externas, após 14 dias;
• todo o trafego em áreas internas, após 7 dias.

User
Text Box
LIMPEZA• Nunca utilizar acido para limpeza.• Fazer a limpeza final no máximo 1 hora após a aplicação utilizando esponja macia, limpa e úmida semremover o rejuntamento.• Após 72 horas de aplicação a área poderá ser lavada com água limpa
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