
JUNTOPLAST SUPER 

Características Unidade Norma Mín. Máx.

Penetração (25 ºC; 150 g; 5 s) 0,1 mm UNE 104281-4.2 - 235

Temperatura de amolecimento ºC UNE EN 1427 80 -

Fluência mm UNE 104281-4.3 - 5

Aderência a blocos de cimento a -18 ºC
(profundidade da fissura) mm UNE 104281-4.4 - 6

DEFINIÇÃO:

Material betuminoso de selagem de fissuras e juntas em pavimentos de cimento. Apresenta uma 
grande flexibilidade a baixa temperatura e não flui a temperaturas moderadas. Adicionalmente, a 
aderência aos contornos da junta é muito boa e permite os movimentos desta sem se desprender ou 
fissurar.
Trata-se de uma mistura homogénea e estável de betume modificado com aditivos e cargas minerais 
de elevada compatibilidade.
Classifica-se como BH-II segundo a UNE 104-233.

ESPECIFICAÇÕES: 

ASFALTOS      MÁSTIQUE DE SELAGEM PARA PAVIMENTOS DE CIMENTO



   Permanece plástico durante um tempo indefinido, não se produzindo endurecimento por não conter 
qualquer dissolvente.

   Flexível a baixa temperatura.

   Não flui a elevadas temperaturas ambientes.

   Apresenta uma elevada aderência aos contornos da junta, admitindo movimentos desta sem se 
desprender ou fissurar.

   Boa aderência ao cimento.

   Adaptável à largura necessária.

   Impermeável.

   Elevada coesão interna.

PROPRIEDADES:  

   Juntas de dilatação em obras hidráulicas e edifícios.

   Canais e valas.

   Depósitos de água não potável.

   Represas, piscinas.

   Pistas de cimento.

   Não é necessário impregnar, mas no caso em que as superfícies sejam muito absorventes 
recomenda-se impregnar previamente a junta com uma pintura asfáltica.

   É aconselhável aplicar o produto a temperaturas entre 60-100 ºC.

   A selagem efetua-se com uma pistola ou com uma espátula, introduzindo pequenas quantidades 
de massa na junta com a ajuda desta, fazendo pressão para eliminar possíveis espaços vazios que 
poderiam dar lugar a uma falta de continuidade da selagem. Nesta altura pode ser conveniente o 
aquecimento da junta com um maçarico, para facilitar a sua introdução.

   O acabamento, nivelado com o contorno da junta, é conseguido passando um ferro de juntar quente.

   O Juntoplast Super não apresenta contração de volume depois da aplicação, uma vez que não contém 
produtos voláteis. Assim sendo, a selagem deve efetuar-se nivelando com o contorno da junta.

APLICAÇÕES:

MODO DE UTILIZAÇÃO: 



Se deseja mais informação, visite:  www.cepsa.pt

Nota: as recomendações constantes desta ficha devem ser consideradas a título de orientação 
e para situações genéricas, recusando a Cepsa qualquer responsabilidade pela sua utilização 
abusiva. Para situações específicas, por favor contacte o Departamento Técnico da Cepsa.

   As embalagens devem permanecer resguardadas da intempérie para que fiquem protegidas tanto do 
frio como de fortes exposições solares.

   O tempo máximo de armazenamento é ilimitado nas suas embalagens de origem, bem fechadas e 
não deterioradas.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO:

   A temperatura de trabalho do produto é de 20-40 ºC.

   Deve-se evitar a sua aplicação debaixo de condições meteorológicas adversas.

   A limpeza das ferramentas pode ser efetuada com dissolvente ou através de chama direta.

   O Juntoplast Super não é adequado para aplicações nas quais pode estar em contacto com 
dissolventes ou combustíveis.

OURAS RECOMENDAÇÕES:

   Dependendo do tamanho da junta, utiliza-se a quantidade de produto necessária à sua selagem.

DOTAÇÕES:


