
 

FICHA TÉCNICA 
 
 
BARONE REJUNTE FLEXÍVEL 
REJUNTE CIMENTÍCIO POLIMÉRICO TIPO II 

 

 
BARONE REJUNTE FLEXÍVEL 
Rejunte polimérico flexível tipo II indicado para preenchimento de juntas de assentamento 
de revestimentos em edificações. 
 

 

AREAS DE APLICAÇÃO 
Áreas internas e externas 
Piscinas 
Fachadas 
Saunas e lareiras 
Cerâmicas, porcelanatos e vidro 
 
 

VANTAGENS 
Fácil Aplicação 
Fácil Limpeza 
Resistente a raios UV 
 
 

PROPRIEDADES TÍPICAS 
CARACTERISTICAS UNIDADE VALOR OBSERVAÇÕES 

Resistência característica 
MPa ≥ 3,0 tração 

MPa ≥ 8,0 compressão 

Espessura de juntas mm 1 a 12 Espessura recomendada 

Resistência a temperatura ºC 80 Após curado 

Tempo de cura 

Horas 12 horas Tráfego leve 

Dias 7 dias 
Tráfego pesado 
contato com água 

Condição de aplicação °C 5-35 Material, ar e substrato base 

Tempo de aplicação min 45  

As condições mencionadas são referentes a testes realizados em temperatura de 23ºC e umidade 
relativa do ar de 50%. Variações de temperatura e umidade em obra podem afetar as propriedades 
finais do produto. 
 
 



 
 

APLICAÇÃO 
Todo o substrato deve estar cura por no mínimo 14 dias, aprumado, nivelado, livre de 
sujeiras, pó, particulas soltas e de qualquer substância que possa reduzir a adesão do 
produto. 
 
BARONE REJUNTE FLEXÍVEL é um produto monocomponente, bastando misturar com água 
para uso (utilizar a quantidade de água descrita na embalagem). Utilizar um balde limpo e 
recomenda-se o uso de misturador mecânico com haste metálica para que obtenha 
consistência coesa, pastosa e sem grumos.  
 
Aplicar o rejunte com auxílio de espátula plástica em movimentos diagonais.  
Aguardar 12h para tráfego leve ou 7 dias para tráfego pesado ou submersão em água. 
 

LIMPEZA 
Recomenda-se a limpeza dos revestimentos com água fria dentro do período de 1 hora, 
utilizando esponja úmida fazendo movimentos circulares. 
 
 

CONSUMO 
0,3 a 0,6kg/m² conforme largura e espessura das juntas. 
Consulte nosso Departamento Técnico. 
 
 

COMPOSIÇÃO 
cimento, areia e aditivos  
 
 

EMBALAGEM 
Fornecido em sacos de 1kg  
 
 

VALIDADE  
12 meses com a embalagem fechada. Manter produto em embalagens fechadas e originais. 
Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre 
que possível (recomendado entre 15ºC a 25ºC). 
 
 

SAÚDE E SEGURANÇA 
Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de 
produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial. 
 
 



 
 

DESEMPENHO GRUPO BARONE 
 
As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no 

conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características 

de cada obra como temperatura, umidade e etc. 

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se a qualidade do produto fornecido e dentro 

das especificaçoes deste documento técnico. A manipulação do produto fora das condições 

citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por 

quaisquer danos e prejuizos ocorridos. 
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