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Repele a água e poeira
Resistente ao mofo e sem areia
Cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais, 
pastilhas de vidro e de porcelana
Uso Interno e Externo
Liberação em 6 horas
Saunas, Piscinas e Fachadas
Juntas de 1mm a 10 mm

Cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais, 
pastilhas de vidro e de porcelana
Alto rendimento e sem areia
Uso Interno e Externo
Ideal para pastilhas
Juntas de 1 a 5 mm

Cerâmicas, porcelanatos e pedras 
naturais
Uso Interno e Externo
Sem areia
Liberação em 24 horas
Juntas de 1 a 10 mm

Fugalite® Bio é disponível em 15 
soluções cromáticas inspiradas nas 
coleções mais utilizas atualmente na 
fabricação de revestimentos 
cerâmicos.

Rejunte de Resina de 
base aquosa para o 
rejuntamento 
impermeável e 
anti-mancha com 
efeito seda.

Estudadas para interpretar os diversos 
estilos com tons quentes, caracterizados 
por opacidade natural e uma textura com 
efeito seda que permite a mimetização 
das linhas de junta e a exaltação da 
continuidade estética do revestimento.

REJUNTALITE COLORIDO

Com cores vibrantes da nova geração da 
arquitetura mundial, acabamento liso, sem areia e 
de alta performance, a Kerakoll trouxe de volta ao 
país a novidade que todos desejavam. 
Ainda melhor. Ainda mais forte.
Disponível em 15 cores.

Rejunte aditivado com resinas acrílicas que por 
sua composição especialmente eleborada, 
proporciona um acabamento fino e acetinado, 
oferecendo flexibilidade e baixa permeabilidade.
Disponível em 25 incríveis cores para todos os 
fins.

REJUNTE

REJUNTALITE ACRÍLICO

Versatilidade, alta resistência, acabamento 
impecável e fácil de limpar.
Argamassa e rejunte Dreams é composta de 
cimentos, agregados selecionados 
especiais, pigmentos inorgânicos, fixadores 
de cor, polímeros flexíveis, aditivos não 
tóxicos e resinas.

DREAMS

ASSENTA E REJUNTA

REJUNTE

Por sua composição granulométrica altamente 
balanceada, proporciona um finíssimo 
acabamento nas placas cerâmicas e pedras 
ornamentais e oferece um maior embelezamento 
e rápida secagem.
Composto por cimentos, agregados 
selecionados especiais, pigmentos inorgânicos, 
fixadores de cor, polímeros flexíveis, aditivos não 
tóxicos e resinas especiais.

REJUNTE

REJUNTALITE RESINADO RÁPIDO

RESISTENTE
AOS RAIOS UV

RESISTENTE
À BACTERIAS

RESISTENTE
À MANCHAS

NÃO PROVOCA
ALERGIAS

À PROVA
D’AGUA

Cerâmicas, Porcelanatos, 
Pedras Naturais, Pastilhas 
de Vidro e Porcelana

Uso Interno e Externo

Saunas, Piscinas e 
Fachadas

Juntas de 1 a 5 mm
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Impermeável e antimofo
Acabamento ultra liso e sem areia
Saunas, Piscinas e Fachadas
Cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais, 
pastilhas de vidro e de porcelana
Uso Interno e Externo
Liberação em 8 horas
Juntas de 1 a 5 mm

RÁPIDO
CATÁLOGOANOTAÇÕES

24

NOVOS REJUNTES KERAKOLL

LANÇAMENTO



Conheça a solução completa
de rejuntes para sua obra

AS MELHORES
ARGAMASSAS E REJUNTES
PARA RESULTADOS PERFEITOS

Cerâmicas até 60x60 cm
Uso interno
Pisos e paredes

Cerâmicas até 80x80 cm
Uso interno
Pisos e paredes

Porcelanatos, Cerâmicas, Mármores, 

Granitos e Pastilhas até 80x80 cm

Uso interno e externo

Porcelanatos uso interno

Pisos e paredes

Piscinas

Fachadas com peças até 20x20 cm a 

até 6 m de altura

Argamassa colante classificada em 
conformidade com a norma NBR 14081, 
composta de cimentos especiais, polímeros 
flexibilizantes, quartzo selecionado e aditivos 
não tóxicos.

Porcelanatos, Porcelanatos de Baixa 
Espessura, Cerâmicas, Mármores, 
Granitos, Pedras Naturais e Pastilhas; 
aplicável a todos os formatos
Todas as peças uso interno e externo
Pisos e paredes
Saunas e Piscinas (frias e/ou 
aquecidas)
Áreas de alto tráfego
Áreas de alta exigência mecânica
Fachadas com peças até 60x60 cm
a até 6 m de altura

ARGAMASSA

AC-III

Argamassa colante com alto teor de 
resinas promotoras de adesividade e 
flexibilidade, quartzo selecionado e 
aditivos não tóxicos.

Porcelanatos, Cerâmicas, Mármores, 
Granitos Pedras Naturais e Pastilhas 
até 60x60 cm
Todas as peças uso interno e externo
Pisos e paredes
Secagem rápida em 3 horas
Fachadas com peças até 20x20 cm a 
até 6 m de altura

Porcelanatos, Porcelanatos de Baixa 
Espessura, Cerâmicas, Mármores, 
Granitos, Pedras Naturais e Pastilhas; 
todos sem limite de formato

Todas as peças uso interno e externo

Pisos e paredes

Saunas e Piscinas (frias e/ou aquecidas)

Fachadas com peças até 20x20 cm a até 
6 m de altura

Argamassa colante composta de 
cimentos especiais, polímeros 
flexibilizantes, quartzo selecionado e 
aditivos não tóxicos.

ARGAMASSA

POLIVALENTE
Argamassa colante classificada em 
conformidade com a norma NBR 14081, 
composta de cimentos especiais, quartzo 
selecionado e aditivos não tóxicos.

ARGAMASSA

AC-II

Argamassa colante classificada em 
conformidade com a norma NBR 14081, 
composta de cimentos especiais, quartzo 
selecionado e aditivos não tóxicos.

ARGAMASSA

AC-I

ARGAMASSA

PISO SOBRE PISO
Argamassa colante classificada em 
conformidade com a norma NBR 14081, 
composta de cimentos especiais, quartzo 
selecionado e aditivos não tóxicos.

ARGAMASSA

MULTI 7 EM 1
Argamassa colante classificada em 
conformidade com a norma NBR 14081, 
composta de cimentos especiais, quartzo 
selecionado e aditivos não tóxicos.

ARGAMASSA

AC-II EXTRA

Porcelanatos, Cerâmicas, Mármores, 
Granitos Pedras Naturais e Pastilhas 
até 90x90 cm
Todas as peças uso interno e externo
Pisos e paredes
Sobreposição de peças
Fachadas com peças até 20x20 cm a 
até 6 m de altura
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A Kerakoll é a primeira empresa no mundo a oferecer uma 
solução global em materiais e serviços para GreenBuilding, 
para construir e viver respeitando o meio ambiente e 
vivendo o bem-estar.

DESCUBRA AS VANTAGENS
DESSES REJUNTES INOVADORES

Aponte a câmera do seu
celular para o código ao lado e

NOVAS EMBALAGENS
NOVAS FÓRMULAS

NOVAS CORES

NOVOS REJUNTES KERAKOLL

LANÇAMENTO


