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Argamassa Cimenflex Dreams para Piscinas

1. DESCRIÇÃO
Argamassa Cimenflex Dreams para Piscinas é composta de
cimentos, agregados selecionados especiais, pigmentos
inorgânicos, fixadores de cor, polímeros, flexíveis, aditivos não
tóxicos e resinas impermeáveis.

2. CLASSIFICAÇÃO
Argamassa Cimenflex Dreams para Piscinas atende aos requisitos
de classificação AC-II e AR-II dee acordo com a NBR 14081/2004 e
com a NBR 14992/2003,, respectivamente.

3. INDICAÇÃO
Indicada para o assentamento e rejuntamento de piscinas,
ambientes internos
nos e externos. Para assentamentos, utilizar em
pastilhas de vidro, porcelana, mosaicos artesanais, faixas
decorativas e cerâmicas até 10x10 cm com juntas de
assentamentos entre 2 a 6 mm.

4. NÃO INDICADO PARA
Argamassa Cimenflex Dreams para Piscinas não é indicado para superfícies
uperfícies pintadas, enceradas, engorduradas,
bases asfálticas, betume ou oleosa, úmidas ou outra super
superfície
fície que venha a prejudicar a aderência e, em
ambientes com temperaturas constantes menores que 10° C e maiores que 50° C (exemplos: câmaras frigoríficas,
frigorífic
interiores de churrasqueiras e fog
fogões a lenha, fornos a lenha e lareiras). Não é indicada para sobreposições de
peças.

5. PREPARO







Prepare o rejuntamento em um recipiente limpo e isento de poeira. Em local protegido de chuva, sol intenso
e vento;
Adicione água limpa e fria de acordo com o especificado na tampa do produto;
Com uma colher de pedreiro friccione a mistura de rejuntamento nas paredes e fundo do recipiente até obter
uma pasta homogênea e sem grumos secos;
Deixe descansar
cansar por 5 minutos para melhor hidratação e volte a misturar sem adicionar mais água;
Não adicione outros produtos ao rejuntamento, pois já contêm em sua fórmula todos os ingredientes
necessários;
Utilize o rejuntamento em no máximo 1 hora após o preparo.

6. PROCEDIMENTOS




Limpe as juntas antes da aplicação do rejunte, retirando poeiras, gorduras/ceras e o excesso da argamassa de
assentamento aflorada;
Sempre umedeça as juntas, sem saturá
saturá-las
las antes de iniciar a aplicação do rejuntamento, principalmente em
ambientes quentes e secos;
Aplique aos poucos, em pequenas áreas (panos), e vá fazendo o acabamento e a limpeza.
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7. APLICAÇÃO




Observe um intervalo mínimo de 72 horas (para argamassa de secagem lenta) após o assentamento do
revestimento cerâmico antes de aplicar o rejuntamento, para assegurar a total secagem da
daquela argamassa;
No caso de ter utilizado a aargamassa rápida da Cimentolit no assentamento, aguardar 3 horas para aplicar o
rejuntamento;
Aplique o rejuntamento com esp
espátula
átula de borracha macia e flexível na diagonal das placas cerâmicas, em
movimentos cruzados em forma de “X”, sempre removendo os excessos antes de secar
secar.

8. LIMPEZA E ACABAMENTO







Faça a limpeza assim que for aplicand
aplicando a Argamassa Cimenflex Dreams para Piscinas e vá promovendo o
acabamento;
Remova o excesso de rejuntamento com o auxílio de uma esponja de espuma macia umedecida (não
encharcar) em água fria e limpa, neste momento faça também o frisamento (acabamento);
Não utilize ferramentas e/ou instrume
instrumentos
ntos de superfície dura para fazer o acabamento (ex: toco de madeira),
pois poderá danificar as peças cerâmicas e promoverá no rejuntamento uma superfície rugosa, o que
facilitará a impregnação de sujeiras;
A limpeza final poderá ser feita 8 horas após a aplicação utilizando água e Cimenclean limpa pisos e azulejos
Cimentolit;
Não utilizar ácidos ou produtos clorados para a limpeza.

9. CUIDADOS A SEREM TOMADOS












A cor e a textura final dependerão das condições da aplicação, fator fora do controle do fabricante. Verificar o
resultado em uma pequena área antes de começar a total aplicação;
A água em demasia pode promover a separação dos materiais alterando o resultado final da cor e resistência
do produto;
A insuficiência de água na mistura pode enfraquecer o rejuntamento promovendo o esfarelamento
(requeima) do mesmo;
Peças com superfícies porosas devem ser protegidas antes da aplicação do rejuntamento (utilizar um protetor
de assentamento indicado pelo fabricante da cerâmica, ex: cera líquida), para evitar a formação de manchas
por impregnação através dos poros;
Ao utilizar o protetor de superfície não deixe que o mesmo escorra pelas juntas, pois poderá prejudicar a
aderência do rejunte na lateral da cerâmica;
Ao rejuntar peças com detalhes decorativos em our
ouro,
o, prata e outros materiais não resistentes à abrasão, bem
como peças em alumínio, proteja
proteja-as
as antes de iniciar a aplicação, pois o rejuntamento contém em sua
composição matérias-primas
primas que podem riscar essas superfícies;
Em áreas externas em caso de sol muito forte, chuva ou vento, proteger com uma lona plástica as áreas onde
for aplicado o rejuntamento por pelo menos 8 horas;
Cuidado com o pó ou outras partículas de materiais que possam vir de outros setores da obra, impregnando o
rejuntamento aindaa úmido, promovendo alterações na cor e no acabamento;
Respeitar a largura das juntas de assentamento indicadas pelo fabricante da cerâmica.

10. ATENÇÃO




Utilize óculos de segurança e luvas de proteção durante o manuseio do produto;
Mantenha as embalagens fechadas fora do alcance de crianças e animais;
Em caso de ingestão acidental, procure auxílio médico;
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Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água em abundância e se necessário procure um médico
médico.

11. CONSUMO APENAS PARA REJUNTAMENTO (Kg/m²)

OBS.: Caso o material seja
eja utilizado tanto no ass
assentamento
entamento quanto no rejuntamento, a base de cálculo
c
de
rendimento varia de 4 a 6 Kg/m².

12. LIBERAÇÃO DO TRÂNSITO





Em 8 horas: assentamento das pastilhas, trabalhos artesanais, mosaicos, detalhes em revestimentos, desde
que executados em áreas secas e sem exigência de resistência mecânica imediata, tais como paredes
paredes;
Em 72 horas: liberação para trânsito leve
leve;
Em 7 dias: utilização em pisos em geral ou áreas úmidas, tais como banheiros, cozinhas e saunas;
Aguarde 14 dias para encher a piscina.

13. ESTOCAGEM


Para a preservação da qualidade do produto, a estocagem deve ser feita em local protegido de chuva e sol,
seco e arejado, sobre estrados onde as pilhas não devem ultrapassar 1,5 m de altura.

14. PRAZO DE VALIDADE:
O prazo de validade é de 24 meses contados a partir da data de fabricação impressa na tampa da embalagem e é
válido desde preservado em sua embalagem original, fechada, sem avarias e estocado de maneira adequada.

