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rejunte glitz quartzolit 

Rejunte base epóxi com bico misturador com acabamento liso extremo 

 

 
1.  Descrição: 

 

Rejunte base epóxi sem necessidade de mistura manual. Deve ser aplicado com o auxílio da 

pistola dupla quartzolit e do bico misturador. 

 

2. Indicações: 

 

 Uso residencial, comercial e industrial em paredes, pisos e piscinas.  

 Não indicado para piscinas aquecidas e saunas  

 Revestimentos compatíveis: cerâmicas, porcelanatos grés, semigrés, retificados ou 

técnicos, mármores e granitos, pastilhas de vidro e de porcelana e blocos de vidro.  

 

 

3. Instruções 

 

3.1. Antes de usar: 

 

 O produto deve ser aplicado somente quando a temperatura ambiente estiver entre 

20 e 35° C. 

 Aguarde 72 horas depois de assentar o revestimento ou o prazo indicado pela 

argamassa colante utilizada. O desrespeito desses prazos poderá provocar manchas 

no rejunte finalizado. 

 Remova o excesso de argamassa colante das juntas e verifique se as mesmas estão 

limpas e secas. 

 Revestimentos não esmaltados, antiderrapantes, foscos, porosos, polidos, com 

texturas críticas, baixos e altos relevos, por características próprias, estão sujeitos a 

manchas e/ou podem apresentar dificuldades na remoção dos resíduos do rejunte 

recém-aplicado.  

 Revestimentos com aplique de ouro, prata e similares podem estar sujeitos ao atrito 

ou a manchas. Recomendamos a consulta com o fabricante do revestimento quanto 

ao produto indicado. 

 Consulte o site www.quartzolit.weber a tabela de resistência a agentes químicos para 

verificar se o produto atende à necessidade de uso do ambiente a ser rejuntado.  

 

 

3.2. Recomendações de uso 

 

 Para aplicar o produto, é necessário utilizar o bico misturador (já incluso) e a pistola 

dupla quartzolit (não inclusa). 

 Para um melhor acabamento, recomenda-se a utilização da ferramenta toque final 

quartzolit. 

 

 

4. Utilização: 

 

4.1. Preparação 
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 Limpe bem as juntas do revestimento. 

 Retire o lacre e tampa do rejunte glitz quartzolit. 

 Encaixe o rejunte glitz quartzolit na pistola dupla de aplicação quartzolit (vendida 

separadamente). 

 Rosqueie o bico misturador. 

 Despreze os primeiros 10cm de produto misturado 

 

4.2. Aplicação 

 

 Aplique nas juntas com o apoio da pistola dupla de aplicação quartzolit. 

 Passe suavemente a esponja para remover os excessos 

 Para obter um acabamento perfeito, utilize a ferramenta toque final quartzolit 

passando por cima da junta, retirando o excesso e modelando o rejunte.  

 Entre 1 e 2 horas depois, faça a limpeza final das peças removendo o excesso com 

uma espátula. 

 

IMPORTANTE: Não deixe resíduos no revestimento para não manchar 

 

4.3. Liberação 

 

 Tráfego - pessoal da obra com cuidado: 24 horas após a aplicação; geral: 3 dias 

após a execução do rejuntamento.  

 Contato com água em piscinas e áreas molhadas - 7 dias após a aplicação. 

 Limpeza rotineira do revestimento - após 3 dias, com pano limpo, água e detergente 

neutro. Nunca utilize produtos à base de ácidos para a limpeza 

 Para limpar usando a função “destaca fácil”, aguarde 6 horas e tire uma parte do 

rejunte grudado à superfície com uma espátula de borracha. Depois, puxe e 

destaque o restante dos resíduos no revestimento 

 Limpeza rotineira do rejunte: após 3 dias com o limpador de rejuntes diário 

quartzolit. 

 

 

5. Propriedades e características 

 

Cores 4 

Composição 

resina epóxi, endurecedor, 

cargas minerais, aditivos e 

pigmentos inorgânicos. 

 

Para mais informações, consulte a FISPQ na página do produto do site www.quartzolit.weber 

 

 

6. Importante 

 

 Nunca adicione água ou qualquer outro componente à mistura.  

 Para conservar o produto, mantenha a tampa fechada e não exponha a 

temperaturas muito altas ou muito baixas.  
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 Cores claras de rejunte glitz quartzolit são sensíveis aos raios solares (UV). Portanto, 

o produto pode amarelar com o decorrer do tempo. 

 É recomendado a proteção mecânica dos revestimentos porosos e antiderrapantes. 

 

7. Fornecimento e armazenagem 

 

O rejunte glitz quartzolit é fornecido em caixas de 1,6 kg. Armazene em local seco e arejado 

em sua caixa original fechada em pilhas de, no máximo, 5 caixas. O prazo de validade é de 

18 meses após a data de fabricação impressa na embalagem 

 

8. Precauções: 

 

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao 

fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as 

recomendações constantes na FISPQ do produto. 
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