STRUJUNTA ®
SISTEMA DE TRATAMENTO DE JUNTAS E TRINCAS
MANUAL DE APLICAÇÃO DO STRUJUNTA®
STRUJUNTA® é um produto para impermeabilização de trincas e juntas, seu sistema de fixação, com
adesivo impermeabilizante à base de cimento e resina, proporciona a condição necessária para uma
perfeita aderência entre o substrato e o material elástico. Esse novo sistema abriga uma gama enorme
de utilizações, algumas trazendo soluções para problemas comuns do cotidiano que até agora não
podiam ser resolvidos de forma tão simples.
COMO PREPARAR AS SUPERFÍCIES:
CONCRETO: Lajes – Piscinas – Caixas d’água. STRUJUNTA® deve ser aplicado preferencialmente
sobre a superfície do concreto para tanto:
Remova todos os revestimentos existentes na região a ser tratada, tais como: pisos cerâmicos,
cimentados, pinturas, asfaltos etc. Caso seja necessário corrigir as imperfeições da superfície use
argamassa de cimento e areia peneirada, na proporção de 1:2 (uma parte de cimento para duas partes
de areia) ou argamassa tipo cimentcola, com consistência mole e acabamento com desempenadeira de
feltro.
PAREDES: Trincas Externas com infiltração. Em trincas de paredes STRUJUNTA® pode ser aplicado
diretamente sobre o revestimento existente, porém pode haver interferência na estética com os
acabamentos. Caso estes revestimentos estejam soltos ou pouco agregados, deverão ser removidos e
as imperfeições da superfície corrigidas conforme descrito acima.
FIBROCIMENTO: Telhas e caixas d’água. Executar limpeza com escova dura em toda extensão da
trinca, removendo o lodo, limo e toda sujeira existente.
POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO DA STRUJUNTA®

COMO APLICAR:
1º Prepare a MISTURA DE PREPARO, diluindo uma pequena parte de IMPER RESINA em quatro partes
de água. Mexer até ficar bem homogênea.
2° Aplique sobre a superfície limpa uma demão da MISTURA DE PREPARO, de modo que toda a
STRUJUNTA® que será aplicada irá ficar em contato com a mesma, aguarde secar por
aproximadamente 1 hora.
3º Preparar a primeira demão de MISTURA DE FIXAÇÃO, em um recipiente limpo, coloque uma parte
de IMPER RESINA e adicione aos poucos cimento, de modo que a MISTURA fique homogênea, sem
grumos e em consistência de tinta grossa.
4º Após a secagem da MISTURA DE PREPARO aplique uma camada da MISTURA DE FIXAÇÃO, sobre a
superfície a ser tratada e na face inferior da STRUJUNTA (face lisa sem colagem da tela).
5º Centralize o STRUJUNTA® pelo alinhamento da trinca e execute sua colagem, pressionando-a para
melhor aderência. Aplique a MISTURA DE FIXAÇÃO na face superior da STRUJUNTA®, principalmente
sobre a tela de poliéster, que deve ser esticada para as laterais. Aguarde até que fique seco ao contato
(+- 2 horas).
6º Preparar a segunda demão da MISTURA DE FIXAÇÃO repetindo o 3º passo.
7º Aplique sobre a STRUJUNTA® mais uma camada de MISTURA DE FIXAÇÃO de forma que os furos
laterais da STRUJUNTA® fiquem cheios da mistura e a tela de poliéster tenha sido coberta por
completo.
8º Repita o 7º passo por mais duas vezes , observando o tempo de secagem de duas horas entre cada
demão.
Após 72 horas de secagem o sistema STRUJUNTA® está concluído, caso haja a necessidade, poderão
ser executados os acabamentos, que em caso de pintura, deverão ser executados preferencialmente
em cores claras.
OBS: Veja vídeo da instalação da STRUJUNTA® no site www.imperpecas.com.br

