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Indicação 
Rejuntamento Bellacor Tipo-II é produzido à base de cimento, flexível, anti-
fungos, indicado no assentamento de pisos e azulejos em áreas internas e externas 
no assentamento em cerâmicas, porcelanatos, fachadas, pastilhas de vidro e de 
porcelana e pedras.  Não possui areia na sua formulação, proporcionando um 
acabamento com textura lisa e acetinada.   Pode ser aplicado em juntas de 1mm à 
6mm. Depois de aplicado, proporciona um rejuntamento com baixíssima 
permeabilidade.   É fornecido em 18 cores firmes e que não sofrem desbotamento.   

 
Preparo da base 
O assentamento da cerâmica deve ser executado obedecendo as normas técnicas da ABNT e  respeitando-se os 
tamanhos de juntas indicados pelo fabricante da cerâmica. Iniciar o rejuntamento somente 72 horas após o término 
do assentamento das cerâmicas.   Remover os excessos de argamassa colante nas juntas.   As juntas e a 
superfície das cerâmicas devem estar limpas e secas, isentas de poeira, gordura, oleosidade, restos de argamassa 
e de cimento ou qualquer produto que prejudique a aderência do rejuntamento.  Consultar o fabricante das 
cerâmicas que tenham apliques e detalhes em ouro ou outro material e faça um teste prévio antes de iniciar o 
rejuntamento.   Umedecer as cerâmicas porosas e juntas até 3mm de largura, antes de iniciar o rejuntamento.   A 
temperatura de trabalho do ar ambiente deverá estar entre 5°C e 40°C e que a temperatura da superfície esteja 
entre 5°C e 25°C. Proteger peças de alumínio, pois ao entrar em contato com o rejunte podem manchar.   Nos 
assentamentos cerâmicos em pisos, a argamassa e o contrapiso devem estar curados e secos, principalmente em 
áreas externas, pois podem encharcar com a chuva, podendo provocar manchas e o apodrecimento do rejunte, 
portanto é necessário aguardar a sua secagem total antes de iniciar o rejuntamento. Proteger a área a ser 
revestida, da ação da chuva e do sol, no mínimo por 72 horas. 
 
Preparo da massa 
Utilizar recipiente limpo e estanque, protegido do sol, chuva e vento.  Para cada pacote de 1 kg de Rejuntamento 
Bellacor Tipo-II, adicionar 280ml de água limpa, misturando energicamente para impedir a formação de grumos 
ou torrões. Misturar até que a massa apresente um aspecto pastoso e homogêneo. Ao terminar a mistura, deixe a 
massa descansar por 10 minutos.  Depois, reamassar novamente antes da aplicação. Somente preparar a 
quantidade de rejunte a ser utilizado por um período máximo de 2 horas em temperatura ambiente de até 25°C.   
Acima desta temperatura o prazo de utilização será reduzido. Caso a massa secar no recipiente, não adicionar 
mais água para reaproveitar a massa, pois já terá perdido suas características hidráulicas.    
 
Aplicação da massa 

Aplicar o rejunte com espátula de borracha, estendendo a massa somente sobre as juntas, pressionando-a para 
dentro das mesmas.  Remover os excessos com a própria espátula de borracha.  Aguardar entre 15 e 45 minutos e 
remover os excessos com uma esponja úmida, limpa e macia.   Fazer movimentos rápidos e leves, perpendiculares 
à junta, alisando a massa que está nas juntas.   A esponja deve ser lavada e torcida constantemente com água 
limpa.  Pode ocorrer variação do tempo em aberto da massa, dependendo da variação das condições climáticas, 
temperatura, umidade do ar e vento e também da absorção da base da cerâmica. Para finalizar o acabamento, 
utilizar um frisador plástico ou esponja fina e macia levemente umedecida. Proteger o rejuntamento durante 48 
horas do sol e chuva e não utilizar a área pelo mesmo período.  A limpeza final deverá ser executada somente 7 
dias após o término do rejuntamento.   Aguardar 7 dias para conseguir a cor final do rejuntamento. 
 
Recomendações 
Produto não indicado para aplicações em piscinas, blocos de vidros, churrasqueiras, lareiras e frigoríficos.  Para 
estas aplicações utilizar o rejunte específico para cada caso.   Evitar a marca d’`agua provocada na esmaltação da 
cerâmica, pela falta de engobe na fabricação da mesma, não é responsabilidade do rejuntamento.   Nunca utilizar 
ácido muriático para efetuar a limpeza de rejuntamentos, utilizando somente produtos específicos para este fim.   
As variações na cor do rejunte podem ser provocadas pela forma de aplicação, acabamento e limpeza do mesmo, 
quantidade de água na mistura, absorção de água da cerâmica e os tipos de produtos utilizados na sua limpeza.   
Iniciar o rejuntamento, somente 72 horas após o término do assentamento.  Proteger da ação do sol e chuvas,  
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durante o rejuntamento, toda a área, no mínimo por 72 horas.  A liberação para o tráfego de pessoas nos locais 
onde foram rejuntadas cerâmicas com Rejuntamento Bellacor Tipo-II, poderá ocorrer 48 horas após o término do 
rejuntamento.  A limpeza final com água deverá ocorrer somente 7 dias após o término do rejuntamento.    
 
Composição 
Cimento cinza ou branco, cargas minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não tóxicos. 
 
Consumo 

* *
*

T
i
p
o

II

Rejunte Colorido Tipo II

 = Não Recomendado*  
 
Validade 
Vigência de 12 meses, desde que o produto seja mantido em sua embalagem original e lacrada, a partir da data de 
fabricação informada na mesma 
 
Estocagem 
Armazenar o produto em sua embalagem original e lacrada, sobre estrado elevado do solo, em local seco e 
arejado, em pilhas de no máximo 1,5m de altura. 
 
Dados técnicos 
Rejunte colorido industrializado, flexível, tipo II, elaborado e produzido  conforme  normas da ABNT NBR 14.992. 
 
Cuidados 
Utilizar óculos e luvas de proteção.  Manter e armazenar o produto em sua embalagem original e lacrada. O 
produto deve ficar longe de crianças. Se ocorrer contato com a pele e provocar ressecamento, lavar com água em 
abundância e aplicar creme hidratante.  Se ingerido ou entrar em contato com os olhos, o médico deverá ser 
consultado. 

 
Lembrete 
Todas as informações contidas neste descritivo são de resultado de nosso atual conhecimento deste produto e 
comprovadas na prática. Mesmo assim, devem ser consideradas como sugestões, na dúvida consultar nosso 
departamento técnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


