
APLICAÇÃO: Estender a COLAMIX AC-III PORCELANATO BRANCA em uma 
camada de cerca de 6 a 7 mm de espessura, com o lado liso da desempenadeira 
(8 mm) em seguida formar cordões e sulcos com o lado dentado obedecendo um 
ângulo de 60°. Aplique as peças limpas e secas pressionando com as mãos e 
depois bata levemente com a marreta de borracha fazendo assim a peça vibrar 
para obter um perfeito amassamento dos cordões. 

INDICAÇÃO: Assentamento de piso sobre piso em áreas internas e externas, 
cerâmicas em piscinas, cerâmicas em áreas internas de grande movimentação 
de pedestres, porcelanato de até 100 x 100 cm em pisos internos, paredes de 
áreas internas de até 50 x 50 cm, fachadas 60 x 60 cm até 3 mt. de altura, 
mármore, granito, ardósia de até 60 x 60 cm em pisos (com no máximo 1,5 cm de 
espessura) de até 50 x 50 cm em paredes de áreas internas, cerâmicas em 
garagens, blocos de vidro, cerâmicas em gesso drywall (gesso cartonado).

COMPOSIÇÃO: Argamassa composta de cimento branco, areia com 
granulometria definida e aditivos especiais.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS: 

BASES DE APLICAÇÃO:  Em emboço e contrapiso sarrafeados ou 
desempenados curados há mais de 14 dias e em concreto curado há mais de 28 
dias.

Obs.: Antes de assentar cerâmica nova sobre a antiga a base deverá estar isenta 
de pó, óleos, tintas, vernizes, ceras e outras substâncias que tirem a aderência 
da argamassa, orientamos o uso da escova de aço na limpeza.

MODO DE PREPARO: Misturar manualmente ou mecanicamente (usando 
misturador REJUNTAMIX) um saco de 15 Kg de COLAMIX AC-III 
PORCELANATO BRANCA com 3 a 3,2 litros de água com variação de    5%.  
Misturar energicamente até obter uma consistência homogênea sem grumos 
secos. Deixar em repouso durante 15 minutos, remisturar antes da aplicação e 
usar no intervalo máximo de 02 horas. 
Obs.: Não acrescentar água após o preparo.

LIMITAÇÃO DE USO: Não utilizar no assentamento de revestimentos em 
churrasqueiras, frigoríficos, granito, mármore e ardósia em fachadas.

1 - Não é recomendado fazer aplicação em período chuvoso e deve-se proteger 
o revestimento recém-aplicado da ocorrência de chuva. 2 - O preparo da 
argamassa colante deverá ser feito em recipiente plástico ou similar, para 
facilitar a limpeza e evitar absorção de água pela masseira. 3 - Verificar antes, se 
a superfície a ser aplicada, está resistente e isenta de pó, óleos, tintas, vernizes, 
ceras e outras substâncias que tirem a aderência da argamassa. 4 - Quando os 
dentes da desempenadeira se desgastarem e sua altura diminuir em 1 mm a 
desempenadeira deverá ser substituída. 5 - Em temperatura acima de 30°C e 
umidade relativa abaixo de 50%, ocorre uma redução bastante acentuada do 
tempo em aberto. Há necessidade com mais frequência de remoção das placas 

CONSUMO: Camada simples (peças até 30 x 30 cm): Aproximadamente 
4,5kg/m². Camada dupla (peças maiores que 30 x 30 cm): Aproximadamente 
8,0kg/m².

ARMAZENAMENTO: Armazenar sobre local seco, formando pilhas de no 
máximo 1,5 mt. de altura.

maior que 900 cm², aplicar Colamix AC- III PORCELANATO BRANCA em dupla 
camada. 10 - Verificação da 

LIMPEZA: No máximo uma hora depois do assentamento das cerâmicas, limpar 
as juntas e retirar os resíduos de argamassa com uma esponja úmida nas 
superfícies das peças.

para verificar a impregnação completa do tardoz com argamassa colante. 6 - 
Quando a temperatura estiver elevada e a umidade relativa do ar baixa, 
recomenda-se umedecer um emboço com broxa para melhora do tempo em 
aberto da argamassa colante. 7 - Liberação ao uso da área revestida: tráfego 
leve em 3 dias e tráfego normal em 7 dias. 8 - O rejuntamento das placas 
assentadas deverá ser aplicado, no mínimo, de 3 dias após o seu assentamento. 
9 - No assentamento de revestimento com área igual ou 

12 - Dimensionamento das juntas de movimentação de dessolidarização deverá 
está de acordo com as normas técnicas NBR 13753/13754. 13 - Em 
assentamentos em piso sobre piso fazer apicoamento ou ranhuras para 
aumentar aderência no substrato. 

aderência na argamassa colante, conforme norma técnica NBR 13754, para 
verificação da aderência, remove-se uma placa a cada 5m², assentadas no 
máximo há 30 minutos. As placas podem ser escolhidas ao acaso, as quais devem 
ter o tardoz inteiramente impregnado de argamassa colante. 11 - Para um bom 
desempenho do material, deverá proceder conforme normas técnicas NBR 
13753/13754/13755. 

VALIDADE: 240 dias da data de fabricação.

IMPORTANTE: As Argamassas da Rejuntamix atendem a todos os requisitos 
solicitados pela NBR 14081. A total qualidade e garantia deste produto 
depende diretamente de sua forma correta de utilização, contida 
detalhadamente nesta embalagem. A Rejuntamix não se responsabilizará por 
eventuais danos e prejuízos causados nas seguintes situações: 1- Em razão do 
descumprimento parcial ou total das especificações aqui descritas. 2- Caso a 
estocagem ou aplicação se dêem em condições inapropriadas. 3- Utilização de 
produto com prazo de validade vencido.

TESTE DE PELÍCULA: Ao observar a formação de uma película esbranquiçada e 
cristalizada, o assentador deverá colocar uma cerâmica sobre a argamassa 
estendida e pressionar a placa por 30 segundos, com o cuidado de não 
rotacioná-la. Remova a peça e se 80% do verso da placa não estiver preenchido 
de argamassa, deverá a mesma ser retirada do substrato e inutilizada.
TEMPO EM ABERTO: É o tempo em que a argamassa poderá ficar estendida na 
superfície para receber à aplicação da cerâmica, sem perder suas propriedades 
adesivas. É muito importante que o profissional conheça esta propriedade para 
que saiba avaliá-la corretamente. A dimensão do pano de argamassa também 
deverá ser controlada pelo profissional, em função do local da aplicação. 
Evitando assim que a argamassa fique sem aderência antes do assentamento da 
cerâmica.


