
Dicas importantes sobre rejuntes

O cuidado com a escolha do rejunte é importante para garantir a

harmonização do ambiente. Um detalhe aparentemente simples, que faz

toda diferença em sua obra.

Como escolher a cor ideal para o rejunte?

Atualmente, existem diversas cores de rejunte que podem ser utilizadas.

Veja algumas dicas para orientar a escolha adequada e de acordo com a sua

necessidade

Cores contrastantes

As cores contrastantes criam um traço marcante,

definido, salientando bem as peças cerâmicas

pelo contraste com o rejunte.

Cores neutras

As cores neutras proporcionam harmonia ao

ambiente, de forma natural, sem a marcação

forte das linhas rejuntadas.



Cores entonadas

Use cores entonadas quando quiser que rejunte e

cerâmica formem um conjunto visual único, sem

as interrupções dos traços das juntas.

Rejuntes: mais do que um simples detalhe

O cuidado com a escolha do rejunte é importante para garantir a harmonização do

ambiente. Um detalhe aparentemente simples, que faz toda diferença em sua obra.

O mais interessante é que existe uma variedade de cores que possibilita transitar entre

um estilo mais sóbrio e moderno no resultado, pois além de cumprir seu papel como

acabamento da obra, é possível fazer combinações mais originais.

Seja qual for a cor do revestimento, sempre há uma combinação de rejuntes que atenda

ao seu gosto. 

Ao trocar apenas a cor do rejunte, já é possível perceber a diferença no ambiente,

deixando-o de cara nova.

Dicas para escolher a cor do rejunte



Cor - Marfim Cor - Marrom Tabaco

Cor - Hortelã Cor - Ônix

Para conseguir um efeito mais moderno, aposte em cores diferentes do revestimento, para criar

contraste.

Você também pode utilizar peças neutras com rejuntes coloridos, para fugir um pouco mais do

padrão.

Para um efeito mais suave e uniforme, escolha uma cor próxima à do revestimento.

Existem várias opções de combinação que podem ser descobertas e exploradas. Pesquise,

experimente e deixe o seu ambiente único com rejuntes quartzolit.



Cores de rejuntes quartzolit

(https://www.quartzolit.weber/files/br/pictures/2017-

12/quartzolit%20argamassas%20saiba%20tudo%20sobre%20rejuntes%20rejuntamentos%20-

01-min.jpg)

Como calcular o

consumo do rejunte?

Para calcular corretamente o consumo de um

rejunte, deve-se, inicialmente, saber:

o tamanho do revestimento a ser rejuntado

a largura e a espessura da junta de assentamento.

Obs.: todas as medidas devem estar na mesma

unidade métrica.

 

Fórmula - Quantidade necessária de

rejunte (kg)/m2 = (A+B) x E x L x CR / (AxB)

= kg/m2

Exemplo - Quantidade necessária de rejunte (kg)/m2

= (200 + 200) x 8 x 10 x 1,75 / (200 x 200) = 1,4 kg/m2

Obs.: Nas fichas dos produtos você encontra uma

calculadora de consumo para lhe auxiliar nos

cálculos.

 

rejunte epóxi quartzolit rejunte piscinas quartzolit

https://www.quartzolit.weber/files/br/pictures/2017-12/quartzolit%20argamassas%20saiba%20tudo%20sobre%20rejuntes%20rejuntamentos%20-01-min.jpg
https://www.quartzolit.weber/cartao-de-cores/rejuntes-quartzolit/rejunte-epoxi-quartzolit
https://www.quartzolit.weber/cartao-de-cores/rejuntes-quartzolit/rejunte-piscinas-quartzolit


(/cartao-de-cores/rejuntes-quartzolit/rejunte-epoxi-

quartzolit)

Rejunte epóxi quartzolit antiácido, bicomponente.

Cores que duram e resistem a manchas

(/cartao-de-cores/rejuntes-quartzolit/rejunte-

piscinas-quartzolit)

Rejunte cimentício colorido de altíssima

resistência, ideal para piscinas e áreas submersas.

(/cartao-de-cores/rejuntes-quartzolit/rejunte-

ceramicas-flexivel-quartzolit)

rejunte cerâmicas flexível quartzolit

rejunte flexível quartzolit - fácil mistura e

aplicação

(/cartao-de-cores/rejuntes-quartzolit/rejunte-

porcelanato-e-ceramicas-quartzolit)

rejunte porcelanato e cerâmicas

quartzolit

Rejunte cimentício colorido, resinado e especial

para porcelanatos e cerâmicas com incrível

acabamento superfino

(/cartao-de-cores/rejuntes-quartzolit/rejunte-

acrilico-quartzolit)

rejunte acrílico quartzolit

Confira as cores do rejunte acrílico quartzolit  

Rejunte colorido para áreas internas e externas.

Pronto para o uso!

(/cartao-de-cores/rejuntes-quartzolit/pastilhas-

interiores-e-exteriores-quartzolit)

pastilhas interiores e exteriores

quartzolit

Especial para assentamento e rejuntamento

simultâneos de pastilhas de vidro e porcelana.

Mais sobre rejuntes

https://www.quartzolit.weber/cartao-de-cores/rejuntes-quartzolit/rejunte-epoxi-quartzolit
https://www.quartzolit.weber/cartao-de-cores/rejuntes-quartzolit/rejunte-piscinas-quartzolit
https://www.quartzolit.weber/cartao-de-cores/rejuntes-quartzolit/rejunte-ceramicas-flexivel-quartzolit
https://www.quartzolit.weber/cartao-de-cores/rejuntes-quartzolit/rejunte-porcelanato-e-ceramicas-quartzolit
https://www.quartzolit.weber/cartao-de-cores/rejuntes-quartzolit/rejunte-acrilico-quartzolit
https://www.quartzolit.weber/cartao-de-cores/rejuntes-quartzolit/pastilhas-interiores-e-exteriores-quartzolit
https://www.quartzolit.weber/ajuda-e-dicas-para-construir/duvidas-frequentes-sobre-produtos-quartzolit/duvidas-frequentes-sobre-argamassas-e-rejuntes-quartzolit
https://www.quartzolit.weber/ajuda-e-dicas-para-construir/tudo-sobre-os-tipos-de-rejuntes-e-suas-funcoes


(/ajuda-e-dicas-para-construir/duvidas-frequentes-

sobre-produtos-quartzolit/duvidas-frequentes-

sobre-argamassas-e-rejuntes-quartzolit)

Dúvidas Frequentes sobre

argamassas e rejuntes quartzolit

Dúvidas Frequentes sobre argamassas e rejuntes

quartzolit

(/ajuda-e-dicas-para-construir/tudo-sobre-os-tipos-

de-rejuntes-e-suas-funcoes)

Tudo sobre os tipos de rejuntes e suas

funções

A argamassa para rejunte é um material

industrializado cuja finalidade é preencher as

juntas de assentamento entre placas cerâmicas e

dar acabamento ao sistema de revestimento

cerâmico.
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