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FICHA TÉCNICA DE APLICAÇÃO
COLORPAV
Ligante
•

Composto de betume sintético de resinas. Este betume enriquecido combina a funcionalidade
dos grupos polares, aumentando a durabilidade;

•

O ligante é composto por um betume sintético de resina enriquecida com agentes naturais (não
solventes).

Agregados
•

São provenientes de explorações de formação homogénea, sendo limpos, duros e não alteráveis
sob a acção dos agentes climatéricos;

•

Têm adequada adesividade ao ligante, de qualidade uniforme e são isentos de materiais
decompostos, de matéria orgânica ou outras substâncias prejudiciais;

•

São constituídos por materiais pétreos provenientes de exploração de areia, não britados e de
forma esférica regular;

•

Todos os inertes são obrigatoriamente secos com chama;

•

O filler é de origem calcária.

Percentagem de materiais presentes aquando da produção do Colorpav
Ligante
Agregados/Filler

+- 50%
+- 50%

Transporte e Armazenagem
•

A armazenagem do Colorpav deverá ser efectuada debaixo de telha, com temperaturas entre os
+10ºC e os +40ºC.

Processo Construtivo
Aplicação
•

A execução de tapete colorido só se deve efectuar nas superfícies de base perfeitamente
consolidada;

•

Proceder-se-á ao espalhamento da massa colorida, com a composição fixada em quantidade tal
que, após o espalhamento se obtenha uma camada com a espessura final pretendida;

•

O espalhamento será realizado por processos manual ou mecânico (grandes áreas). Deverá
recorre-se a rodos de borracha rija ou rodos metálicos. O acabamento, se necessário, poderá
ser efectuado com rodo de borracha macia ou rolo de pelo curto.

•

As áreas contíguas à aplicação deverão ser protegidas.
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Pavimentos Antiderrapantes
•

A gravilha utilizada na construção de pavimentos antiderrapantes depende do tipo de tráfego
previsto para a área em questão. Em percursos rodoviários deverão ser utilizadas gravilhas com
origem em pedras duras: granito; basalto; areia de sílica. Os percursos pedonais, sujeitos a
menos solicitação mecânica, poderão ser terminado com gravilhas de pedra macia, com o
calcário.

•

O espalhamento da gravilha de acabamento deve ser efectuado imediatamente após o
espalhamento do Colorpav.

•

A gravilha em excesso deverá ser removida com vassoura ou aspirador após cura do Colorpav.

Condições técnicas
•

A cura parcial do Colorpav após aplicação leva cerca de 24 a 72 horas desde que a temperatura
ambiente se mantenha constante acima dos 10ºC. Temperaturas inferiores resultarão na
interrupção do processo de cura, que será retomado assim que a temperatura subir acima dos
10ºC.

•

Os aplicadores não deverão caminhar sobre o material recém aplicado, mesmo que este já tenha
gravilha. Se for necessária a presença de aplicadores sobre o material recém aplicado, estes
deverão utilizar calçado adequado, composto por botas com espigões metálicos, reduzindo o
contacto com a superfície aplicada.

•

As viaturas que transportam os materiais não podem circular sobre as camadas já espalhadas;

•

A circulação de viaturas ligeiras sobre o pavimento (sem realizarem manobras) só deverá ser
autorizada 72 horas após aplicação (respeitando alínea a));

•

A abertura ao tráfego pedonal só deverá ser feita 48 horas após aplicação.

Manutenção e Comportamento do Colorpav
•

Caso sejam necessários trabalhos de manutenção, reparação, ou levantamento e posterior
reposição do pavimento, será assegurado o fornecimento de Colorpav com as mesmas
características daquele inicialmente aplicado (composição, cor, comportamento);

•

Para efeitos de manutenção o Colorpav pode ser armazenado em embalagem por um período
de pelo menos 12 meses;

•

Desde que utilizado para o fim inicialmente estipulado, o Colorpav
apresenta uma durabilidade normal de 10 anos. Esta estender-se-á para
lá deste período sem necessidade de qualquer intervenção de
manutenção sempre que o pavimento for cuidado, com especial atenção
para a sua limpeza.
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