
DESCRIÇÃO
Junta de dilatação de alumínio fornecida de uma peça de poliu-

retano substituível, que absorve a dilatação e garante durabili-

dade. Recomendada para áreas comerciais e de intenso trânsito.

PERFIL

USOS/ APLICAÇÕES
Função: Evitar rachaduras e quebra das cerâmicas, já que absor-

ve os movimentos produzidos pela dilatação, acompanhando a 

compressão e expansão dos materiais.

Disponível em duas alturas, 10mm e 12mm, utiliza-se como junta 

de dilatação em pisos cerâmicos e porcelanatos que se assentem 

sobre uma camada de argamassa. As mesmas estão fabricadas 

em um material resistente às cargas químicas, por isso, não 

devem ser elevadas acima do nível de cobertura da superfície do 

revestimento.

A escolha do tipo de junta deverá ser veri�cada em função das 

cargas químicas e mecânicas as quais esteja submetida.

Usos: Pisos – exterior e interior. 

VANTAGENS
Per�l de alto tráfego composto de uma estrutura de alumínio com preenchimento de poliuretano que 

garante a expansão e �exibilidade da junta gerando um acabamento uniforme, homogêneo e estético. 

Cobre imperfeições causadas em decorrência do corte ou colocação dos revestimentos.

Variedade de cores: cinza, bege, preto.
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MODO DE COLOCAÇÃO
1. Escolha a altura do per�l (10mm ou 12mm) segundo a espessu-

ra do piso cerâmico, porcelanato ou carpete.

2. No momento da colocação da cerâmica faça um corte no carpe-

te com um disco de serra elétrica de 5mm de espessura.

3. Instale a junta adaptando-a à altura �nal. As laterais do per�l 

deverão �car completamente apoiadas no cimento.

4. Nivele a área e preencha o espaço entre o per�l e o pavimento 

com rejunte ou argamassa.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Limpar os per�s de alumínio com um pano suave periodicamen-

te.

Em caso de usar produto neutro, deve diluí-lo em água fria e 

depois secar para retirar o excesso de umidade.

Em caso de que a umidade persista, limpe com uma solução de 5% de detergente ou sabão neutro e água, 

e esfregue com um pano que não contenha partículas para evitar que o per�l �que marcado.

Não recomendado o uso de:

• Lã de aço

• Produtos abrasivos, ou corrosivos como ácidos fortes (clorídrico e perclórico).

• Bases fortes (soda cáustica ou amoníaco).

• Soluções carbonatadas.

• Ácido cítrico.

• Ceras, vaselina, lanolina ou similares.

• Solventes com haloalcanos (hidrofluoroéteres ou solventes clorados).

• Acelerantes da cura do cimento que contenham cloruros.
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Para maior informação sobre medidas e cores, ingresse em:
www.atrimglobal.com
Videos de colocação disponíveis em: www.youtube/atrimsa


