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TRANSCOL JUNTA H2O  
  

 

DESCRIÇÃO 

 
 

 

É uma argamassa hidrofugada fabricada sem areia para o rejuntamento de peças 
cerâmicas de qualquer tipo e formato, em piscinas. 

Junta lavável após secagem completa do cimento. 

Para colmatar juntas de 2 a 12 mm de largura. 
 

SUPORTE As juntas devem estar secas e isentas de óleos, tintas e pó. 

Quando a cerâmica for absorvente ou de superfície irregular, aplicar um protetor. 

A superfície da cerâmica tem de estar limpa antes do início da aplicação. 
 

PREPARAÇÃO Misturar o pó com aproximadamente 30% a 34% de água, isto é 1,87 a 2,12 litros de 
água por balde de 6,250 Kg. 

Nunca aditivar a água com produtos não recomendados. 

O excesso de água altera as caraterísticas físicas do produto. 

A argamassa depois de amassada terá consistência pastosa firme, sem grumos secos. 

Aplicar de imediato. 
 

APLICAÇÃO Estender a pasta com uma talocha de borracha na diagonal das juntas, pressionando bem. 

Pode-se utilizar pistola de aplicação. 

Recomenda-se a aplicação em pequenas áreas. 

Após aplicação, aguardar solidificação aproximadamente 50 a 100 minutos. 

Após início da presa, limpar e alisar com uma esponja humedecida, se necessário. 
 

CONSUMO 
TEÓRICO 

0,145 x Lx H x A+B 
                     AxB 

L = espessura da peça (mm) 
H = largura da junta (mm) 
A,B = comprimento e largura da peça (mm) 
 

LIMPEZA Use uma esponja absorvente. 

Na limpeza da ferramenta utilize apenas água, antes do produto endurecer. A água de 
lavagem deve ser reciclada. 

Não utilizar excesso de água durante a limpeza. 

O excesso de pó deve ser eliminado a seco com um pano. 
 



 

FICHA TÉCNICA 
Junta H2O 

 

   

 

FT Juntas H2O 

Revisão 01 
Página 2 de 2 

As informações técnicas e de utilização baseiam-se no conhecimento e experiência atuais e em cenários normalizados, pelo que deve ser sempre testada a adaptação dos produtos 
aos seus processos, condições e finalidades previstas. 

 

SEGURANÇA Recomendada a utilização de máscara de pó para proteção da sílica cristalina respirável 
e luvas no manuseamento do produto. 

Se existir contato com os olhos lavar abundantemente com água limpa. 

Não ingerir. 
 

CONSELHOS 

ÚTEIS 

 

Não aplicar a temperatura ambiente e de suporte inferiores a 5ºC nem superiores a 30ºC. 

Não aplicar com sol intenso, chuva ou ambiente muito húmido, nem com vento forte. 

Não aplicar sobre superfícies geladas ou em risco de gelo nas 24 horas seguintes à 
aplicação do produto.  

Não adicionar qualquer outro tipo de produto à argamassa. 
 

 

ARMAZENAGEM Local seco e arejado, sobre palete e nas embalagens de origem fechadas e protegidas, 
durante 12 meses sobre a data da embalagem.  

APRESENTAÇÃO Balde de 6,250Kg 

Balde de 1 Kg 
 

COR Branco 

COMPOSIÇÃO Cimento, carbonato de cálcio micronizado, aditivos inorgânicos, pigmentos naturais, 
resinas plastificantes e aditivos impermeabilizantes.  
 

DADOS 
TÉCNICOS 

 

 

Tempo de utilização  45 minutos 

Densidade em seco  1.08 

Densidade em húmido  1.82 
 Resultados obtidos em ensaios normalizados, podem variar em função das condições de aplicação 
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