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TOTAL POLIMÉRICO® 
Sistema para tratamento de juntas  

Descrição 

TOTAL POLIMÉRICO® é uma argamassa tricomponente a 
Base de resinas epoxídicas e agregados minerais de alta dureza, 
desenvolvida para tratamento de juntas e reparos em geral. 
 
Indicação 
Indicado para ser utilizado em pisos industriais onde tenha alto 
tráfego de empilhadeira de rodas rígidas. 

Vantagens 
- Alta resistência à abrasão 
- Alta resistência ao impacto  
- Boa resistência química. 

Informativo técnico 
Propriedades à 25 ºC TOTAL POLIMÉRICO® 
Cor da argamassa                         Cinza 
Pot life 35 min 
Tempo de manuseio                     20 min 
Densidade aparente                      2,20 g/cm³ ± 10 
Liberação de tráfego                     24 horas 
Cura final                                          7 dias 
Composição básica Resina epóxi e agregados 

minerais 
 
Aplicação 

Substrato 
Após a delimitação da largura e profundidade do reforço, por meio 
de equipamento adequado tipo serra clipper efetuar o corte. É 
extremamente importante que este corte seja retilíneo e paralelo à 
junta. A abertura do canal deve ser feito através de marteletes de 
pequeno impacto ou manualmente através de talhadeira, sempre 
com a precaução de não lascar a parede e bordas do corte, além de 
não ultrapassar os limites de profundidade. Pode-se utilizar disco 
de corte especial na espessura de 20 mm o que elimina necessidade 
da demolição. A parede do canal aberto deve estar a 90° em relação 
ao seu fundo. Promover uma limpeza profunda do canal 
inicialmente com uma escova de aço ou ar comprimido e aspirador 
de pó ou soprador, a junta deve estar isenta de qualquer material 
pulverulento, resíduos ou qualquer outro tipo de material (orgânico 
ou inorgânico) que venha impedir a perfeita ancoragem, para uma 
limpeza mais eficiente aplique etanol com auxílio de um pincel. 
Antes da aplicação da argamassa aconselhamos que seja colada fita 
adesiva crepe paralelamente às duas faces da junta para evitar 
sujidades no piso ou revestimento. 
O resultado final da aderência da argamassa às paredes do canal 
está diretamente relacionado com a sua limpeza.  
Importante que o concreto tenha uma idade de cura mínima de 90 
dias. 

 

Mistura 
A mistura do produto deve ser feita através de equipamento 
mecânico apropriado, tipo argamassadeira até sua perfeita 
homogeneização. 

Lançamento  
O produto homogeneizado deve ser depositado no berço e seu 
espalhamento deve ser feito com colher de pedreiro exercendo 
pressão na argamassa em direção às laterais e fundo do berço e 
nivelado com o piso com auxílio de desempenadeira lisa. Para um 
melhor acabamento pode ser feito lixamento, após o material ter 
curado, deixando a superfície totalmente nivelada, importante 
executar o corte da junta logo após a secagem do produto, desta 
forma estará aliviando as tensões da junta no tratamento evitando 
que o mesmo se descole das bordas.  

Para maior detalhamento da aplicação entrar em contato com o 
departamento técnico, tecnico@totalrevestimentos.com.br 
 
Consumo 
Consumo  Profundidade  Largura  
1,8 kg/m  2,00 cm  4,00 cm  
2,20 kg/m  2,00 cm  5,00 cm  
2,65 kg/m  2,00 cm  6,00 cm  
2,20 kg/m  2,50 cm  4,00 cm  
2,75 kg/m  2,50 cm  5,00 cm  
3,30 kg/m  2,50 cm  6,00 cm  
 
Embalagens 
Conjunto com 15 kg. 

Armazenamento 
Armazenar em local coberto, sem umidade e ventilado. 

Validade 
Armazenado nas embalagens originais invioladas, o tempo de vida 
útil é de 12 meses a partir da data de fabricação. 

Precauções 
Leia atentamente a ficha de segurança antes de manipular o 
produto a mesma é adquirida através de nosso site 
www.totalrevestimentos.com.br.  

 

 

 
 

 

 

  


