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VITPOLI JUNTA TIX 

VITPOLI JUNTA TIX 

 

1. Descrição 
 
Mastique betuminoso modificado com poliuretano, tixotrópico, bicomponente para juntas horizontais e 
verticais. 

 
2. Vantagens 

 
VitPOLI Junta Tix oferece os seguintes benefícios: 
 
• Aderência em diversos substratos; 
• Resistência química a reagentes químicos e esgoto doméstico; 
• Resistente a altas temperaturas até 90 °C e permanece flexível a baixas temperaturas até -10 °C; 
• Boa resistência aos raios ultravioleta. 

 
3. Características técnicas do Produto 
 

Teor de Sólidos do comp. A 99 % 

Tempo de uso da mistura 30 a 50 min a 25 °C. 

Cura total 7 dias 

Dureza shore 30 a 35 a 25°C. 

 
 
4. Utilização 
 
O produto é indicado para aplicação em juntas horizontais e verticais em estruturas de concreto, canais 
de irrigação ou transposição de água, barragens e demais áreas submetidas a pressões hidrostáticas 
positivas. 
 
 
5. Instruções de Utilização 
 
Preparação da Superfície: 
 
A superfície deve estar firme, seca, isenta de partículas soltas, sem a presença de óleo, graxa ou 
desmoldante. 
 
Delimite a profundidade da junta de modo que, a correlação entre largura e profundidade, seja 2 vezes 
a largura para 1 vez a profundidade. 
 
Para um melhor acabamento, proteja as laterais das juntas e o fundo da canaleta com uma fita 
adesiva. 
 
 
Preparação do Produto: 
 
Adicione o conteúdo total do componente B sobre o componente A e misture, imediatamente e 
energicamente por 5 minutos de forma manual ou mecânica, durante 2 minutos. 
 
A mistura pode ser feita mecanicamente por meio de uma haste metálica com um sistema de mistura 
tipo hélice na extremidade adaptada a uma furadeira elétrica manual, o que torna a mistura mais rápida 
e eficiente. 
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Os dois componentes (A e B) já são fornecidos na proporção correta, portanto o uso de outras 
proporções, bem como a má homogeneização, resultarão em um produto final de desempenho 
insatisfatório. 
 
Após a mistura dos dois componentes, inicia-se um processo de reação química que é irreversível. 
Todo o preparo da superfície deve ser realizado antes da mistura dos componentes. 
 
 
Aplicação do Produto: 
 
Aplique uma demão de Vitpoli primer nas laterais da junta e aguarde secar. 
 
Após a homogeneização total dos dois componentes do VitPOLI Junta Tix, aguarde 5 minutos para 
inicio da reação e com o auxílio de uma espátula, comprima o produto no fundo da canaleta 
preenchendo a junta. Remova a fita adesiva das laterais da junta após 4 horas. 
 
Para mais informações sobre manuseio e medidas de segurança, consulte o departamento técnico. 
 
 
Recomendações: 
 
Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Durante a aplicação utilizar EPI's 
adequados (luvas de PVC, óculos). 
 
No caso de contato do produto com a pele, lave a região atingida com água e sabão neutro ou pasta 
especial para limpeza. Se houver contato com os olhos, lave com água potável em abundância por 15 
minutos. 
 
Para eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procure orientação médica, informando 
sobre o tipo de produto. 

6. Consumo 
O consumo mínimo recomendado é: 
 
VitPOLI Primer - mínimo 0,3 kg/m²; 
VitPOLI Junta Tix - 0,20 a 0,30 kg/m linear em juntas 2x1 cm. 
 
 
7. Embalagem 

Conjunto com 3,1 kg: 
• Componente A - Galão 3,6l c/ 3,00 kg; 
• Componente B - Lata 1/16l c/ 0,1 kg. 
 

8. Estocagem 

O produto possui validade de 6 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado nas 
embalagens originais fechadas e em local seco, coberto e longe de fontes de calor. 
 
 
Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho 
dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento 
prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer 
responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais 
esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.  
 
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso. 


