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Descrição  Composto de massa epóxi poliamida de dois componentes para aplicação 

subaquática na execução de rejunte de piscinas. 
Viscosidade para aplicação com espátula ou pistola (manual / 
pneumática). 
Alta tixotropia, isolante elétrico. 
Impermeabilizante. 

Aplicações  Desenvolvido na cor final azulada para rejuntamento de azulejos em 
piscinas sem necessidade de drenagem total. 
Aplicação subaquática ou não na execução de rejunte, reparos e 
vedações. 
 

Propriedades  
Físicas 

Cor do componente A.........................................Branco. 
Cor do componente B.........................................Azul. 
Cor final do produto............................................Azulado. 
Peso específico a 25ºC......................................1,4 g/cm3. 
Sólidos totais por volume...................................100%. 
Pot-life a 25ºC....................................................40 minutos. 
Tempo de cura total a 25ºC...............................24 horas. 
Tempo de cura ao toque a 25ºC........................1h 30 minutos. 
Relação de mistura em peso.............................1 (A) : 1 (B). 
Consumo teórico espessura 1 mm....................1,4 Kg / m2. 
Resistência a temperatura................................Serviço 80º C / Pico 110º C. 
Tempo de armazenagem...................................12 meses na embalagem 
                                                                            original sem abrir e em 
                                                                            local adequado. 

Preparo da  
superfície 

Promover a escovação do substrato de concreto e limpeza ficando 
completamente livre de poeiras, óleos, graxa, nata de cimento, partículas 
soltas e quaisquer outras impurezas que possam vir a prejudicar a 
aderência do MES 610. 

Procedimento para  
utilização 

Com uma balança misturar apenas a quantidade certa para ser utilizada 
imediatamente na proporção de 1 : 1 em peso, sendo que após o período 
de 40 minutos de manuseio inicia-se o processo de polimerização.  
Em um recipiente plástico tipo bacia misturar com espátula o componente 
A com o componente B até que se obtenha uma coloração azulada 
homogênea. 

Modo de A plicação  Aplicação manual com espátula pressionando-se a massa contra o 
substrato compactando e eliminando as bolhas que surgirem até a 
espessura desejada. Pode-se também utilizar pistola de pressão com bico 
fino, sendo o material aplicado diretamente no vão entre os azulejos. 
Regularização e acabamento final da superfície da massa com as mãos 
molhadas ou esponja. 
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Tempo de  
Alicação 

A massa deve ser misturada e aplicada no período máximo de 40 minutos, 
sabendo-se que a temperatura ambiente influência diretamente no pot - 
life e no tempo total de cura, ou seja endurecimento mais rápido maior a 
temperatura, endurecimento mais lento menor  temperatura. 

Risco  Fogo : Produto não inflamável. 
Saúde   Não tóxico, pode causar apenas leve irritação cutânea após                                                          
contato prolongado e forte irritação em contato com os olhos. 
Meio Ambiente : Pode causar efeitos adversos a longo prazo  em caso de 
quantidades excessivas despejadas. 

Apresentação  Conjunto de 1 Kg.......................Dois potes de 500 g 
Conjunto de 10 Kg.....................Dois baldes de 5 Kg. 
Conjunto de 50 Kg.....................Dois baldes de 25 Kg. 
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