
 

 

Boletim Técnico | Argamassa Epoxi 

 

INDICAÇÕES:  

Pisos de locais onde há incidência de ataques químicos. Ideal para assentamento ou 

rejuntamento de placas cerâmicas anticorrosivas em:  

• Piso de laboratórios;  

• Galvanização;  

• Tanque de decapagem;  

• Sala de bateria;  

• Lacticínios;  

• Frigorífico;  

• Cervejaria;  

• Alimentos.  

 

COMPOSIÇÃO:  

Composto à base de resina epóxi, cargas minerais, aditivos e endurecedor  

 

BASE PARA APLICAÇÃO:  

A superfície deverá estar limpa e isenta de óleos, graxas, tintas, poeira, materiais não-aderidos 

e umidade.  

 

MISTURA:  

Misturar o PORTMASSA EPÓXI conforme dados técnicos.  

 

APLICAÇÃO:  

Após 72 horas do assentamento das placas cerâmicas, devem-se limpar as juntas com uma 

escova de piaçava. A partir disso se aplica o PORTMASSA EPOXI com colher de pedreiro ou 

desempenadeira de aço revestida com borracha, repassando o produto várias vezes até que as 

juntas fiquem totalmente preenchidas.  



 

CURA: 

Após aplicado, conservar o rejuntamento úmido por 48 horas.  

 

ACABAMENTO:  

Retirar o excesso do material com uma esponja levemente umedecida. Completar a limpeza 

com pano umedecido, passando de uma extremidade da placa cerâmica para outra até atingir 

a limpeza da mesma; após 3 dias, se houver necessidade, lavar com uma solução de água e 

ácido muriático à 10%; após um período mínimo de 6 dias da lavagem final da obra, ou quando 

apresentar menor grau de umidade, recomendasse aplicar uma camada protetora (micro 

emulsão de silicone REPERSIL) devido ao ataque de maresias, diminuindo significativamente o 

problema de eflorescência. 

 

RENDIMENTO: 

Endurecedor (1,20) + Resina (2,40) + Pó (16,4) = KIT DE 20 Kgs.                                                          
CADA 03 Kgs. do preparo do Kit C= 01 m2 

 

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:  

Não aplicar rejuntamento nas áreas externas em dias chuva. A PORTMASSA poderá se 

necessário, desenvolver outros tipos de argamassa e cores sob encomenda. A PORTMASSA, 

através de seu laboratório testa permanentemente seus produtos e poderá incluir e/ou retirar 

matérias primas, sempre objetivando o aprimoramento da qualidade. O resíduo de material 

que fica sobre a placa cerâmica, sairá conforme as lavagens futuras.  

 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:  

Solicitar sempre que necessário, inclusive para a indicação do revestimento adequado para 

cada área. A PORTMASSA se reservará o direito de dispensar qualquer garantia quando não 

tiver controle do procedimento de instalação dos seus produtos. 

 

PRECAUÇÕES:  

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais; utilize Equipamentos de Proteção 

Individual (E.P.I.) - como óculos de segurança e luvas de borracha; Em caso de contato do 

produto com os olhos, lave-os com água corrente em abundância e procure um médico; em 

caso de contato com a pele, lave o local atingido com água corrente; em caso de ingestão do 

produto, procure um médico imediatamente; em caso de inalação remova a pessoa atingida 

para o ar fresco. Procure assistência médica imediatamente. Lavar as mãos e o rosto diversas 

vezes ao dia. Em ambientes fechados providenciar boa ventilação.  


