Introdução
O Colorpav é uma solução para pavimentos constituída por
uma resina de polireutano e inertes seleccionados É a nova
geração de betume colorido para pavimentos.
Este revestimento é caracterizado por uma excelente
adesão, resistência mecânica, resistência química e por uma
grande longevidade.

Com os sistemas em Colorpav. cobremse todas as necessidades possíveis em
pavimentos.
Com estas características, o Colorpav é a solução ideal para
ciclovias, pavimentos pedonais, recintos diversos, entradas
para propriedades privadas, parques de estacionamento,
marcação de estradas, pontes, etc. O Colorpav contém
materiais recicláveis, sem solventes, pelo que é um material
amigo do ambiente e não poluente.

Hotel Oitavos – Cascais - Entrada

CARACTERÍSTICAS
O Colorpav é aplicado a frio e tem propriedades que lhe
permitem um rápido processo de cura e não é poluente.
Após concluído o processo de cura, o Colorpav atinge uma
elevada capacidade estrutural, com excelentes índices de
resistência mecânica. A aplicação de Colorpav resulta em
pavimentos coloridos contínuos, sem necessidade de juntas.
Pode ser aplicado sobre betuminoso, betão e metal. Devido
Hotel Oitavos – Cascais - Rotunda
Os pavimentos em Colorpav oferecem a conjugação de
3 elementos para o seu êxito:

● Um projecto ajustado às necessidades de cada cliente.

à sua elasticidade é possível evitar as fissuras devidas aos
movimentos causados pelo diferencial térmico.As estruturas
rodoviárias e pedonais metálicas são afectadas pelo tráfego.
O Colorpav funciona como pavimento ideal para essas
estruturas, uma vez que os seus elevados índices de
elasticidade lhe conferem a capacidade de acompanhar as

● Uma execução esmerada e precisa.

vibrações e dilatações do metal, sem que o pavimento seja

● Um fabrico de total qualidade e consistência.

aplicado.

SOLUÇÃO VERSÁTIL EM
PAVIMENTOS
Dispomos de uma vasta gama de acabamentos que
permitem a obtenção de pavimentos de alta qualidade e
prestação. Todos
excelentes

os

sistemas

prestações

em

técnicas

Colorpav

e

uma

oferece

integridade

COMPOSIÇÃO

exepcional a longo prazo. A aplicação de diversos tipos de

1) Ligante

acabamento, natural ou colorido, permite uma grande

Composto de ligante sintético de resinas MDF. Este ligante

adaptação

e

enriquecido combina a funcionalidade dos grupos polares,

engenharia, oferecendo uma larga possibilidade de escolha,

aumentando a durabilidade. O ligante é composto por um

de acordo com a solicitação do projectista.

betume sintético de resina enriquecida com agentes naturais

aos

diversos

projectos

de

arquitectura

(não solventes). É formado por dois componentes. O
1) Acabamento Natural:

componente A consiste numa mistura homogénea de ligante

● Areia natural de tons amarelos a castanhos (rodoviário);

e areias e o componente B é um endurecedor.

● Granito Cinzento (rodoviário);
● Basalto Preto (rodoviário);
● Calcário Branco (pedonal);
● Calcário Rosa (pedonal).
● Mármore (rodoviário)
● etc

2) 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

obrigatoriamente secos com chama.
2) Acabamento Colorido:
● Liso, disponível em diversas cores
● Quartzo Colorido, disponível nas cores do RAL.

Devido a uma rápida agregação dos inertes na massa
asfáltica colorida, a cor permanece ao longo de vários anos.

Jardim Botto Machado - Lisboa

inertes

são

Aplicação
APLICAÇÃO SOBRE BASE DE BETÃO
1.
2.
3.
4.

Tout-venant
Laje de Betão
Primário
Colorpav

Os

sistemas

de

Colorpav

para

pavimentos, necessitam de cumprir
uma série de requisitos mínimos
relativos à base sobre a qual se
aplicam

para

poder

alcançar

o

expoente das suas propriedades e de
durabilidade.

PREPARAÇÃO DA
BASE
A base deve reunir as características
seguintes:
1. Seca
2. Coesa
3. Regular
4. Livre de fissuras e fendas (que
se deverão tratar previamente)
5. Limpa (sendo removido o pó,
gorduras e detritos soltos)
6. Ausência de goma do betão
7. Com primário sobre o betão

Aplicação
APLICAÇÃO SOBRE BASE DE BETUMINOSO QUENTE
1.
2.
3.
4.

Tout-venant
Rega de Colagem
Betuminoso Quente
Colorpav + quartzo colorido

Os

sistemas

de

Colorpav

para

pavimentos, necessitam de cumprir
uma série de requisitos mínimos
relativos à base sobre a qual se
aplicam

para

poder

alcançar

o

expoente das suas propriedades e de
durabilidade.

PREPARAÇÃO DA
BASE
A base deve reunir as características
seguintes:
1. Seca
2. Coesa
3. Regular
4. Livre de fissuras e fendas (que
se deverão tratar previamente)
5. Limpa (sendo removido o pó,
gorduras e detritos soltos)

COMPOSIÇÃO
O Colorpav é formado por dois componentes. O componente A consiste numa
mistura homogénea de betume sintético resinoso com materiais finos de
granulometria seleccionada. O componente B é um endurecedor. Após a obtenção
de uma mistura homogénea com o ligante e as areias, junta-se o catalizador, à
razão de 23 Kg de A para 2 Kg de B. A mistura dos dois componentes desencadeia
uma reacção química inofensiva mas eficiente, resultando no endurecimento da
mistura. Após a mistura, o produto deverá estar pronto a ser utilizado.

ARMAZENAGEM

PREPARAÇÃO
Para que se obtenha um resultado perfeito, é necessário que todas as partículas
soltas e detritos sejam removidos da área onde o produto vai ser utilizado. A base
de asfalto, betão ou metal deverá ser limpos, sendo removido o pó, gorduras e
detritos soltos. Sempre que possível soprar com compressor e aspirar. A base

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

deverá estar completamente seca.
Na base de betão recém aplicada deve ser removida a goma do betão. A remoção
deve ser feita com máquina de polir ou vassoura de aço mecânica.

CONSUMO TEÓRICO

Os pavimentos de betão e de metal necessitam de aplicação prévia do primário, à

1,5 a 2 Kg/m2

Colorpav

razão de 0,5kg/m².

4a 6 Kg/m2

Gravilha

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO
Antes de iniciar a mistura do Colorpav deverá garantir-se que o suporte se encontra
preparado para a aplicação e que os instrumentos de aplicação se encontram
disponíveis. Uma vez misturados os 2 componentes inicia-se um processo de
secagem contínuo e irreversível. Utilizando meios mecânicos (berbequim, torna,
misturador de tinta), homogeneizar o componente A. Os materiais finos tendem a
descer para o fundo da embalagem, pelo que é necessário garantir uma boa
mistura. Após obtenção de mistura homogénea, juntar o componente B
(endurecedor).

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:
Temperatura ambiente:

10ºC a 35ºC

Temperatura pavimento:

10ºC a 60ºC

Em caso de aplicação com a temperatura do pavimento abaixo de 10ºC, os tempos
de cura serão dilatados. O produto deverá ser armazenado em abrigo protegido. A
aplicação é acilitada caso o produto esteja à temperatura de 20ºC.

EXECUÇÃO
1) Aplicação da resina
1. A execução de tapete colorido só se deve efectuar nas superfícies de base
perfeitamente consolidada.
2. 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.
3. O espalhamento será realizado por processos manual ou mecânico (grandes
áreas). Deverá recorrer-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.
4. Durante a aplicação deve garantir-se que não ocorre decantação dos materiais
sólidos. Se necessário agitar antes de cada espalhamento.
5. A aplicação é feita recorrendo a rodos de borracha. Após a passagem do rodo
deverá passar-se com um rolo de pintura de forma a uniformizar a aplicação e
disfarçar vincos
6. As áreas contíguas à aplicação deverão ser protegidas.

2) Aplicação dos inertes
A gravilha utilizada na construção de pavimentos antiderrapantes depende do tipo
de trafego 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
terminados com gravilhas de pedra macia, como o calcário.
O espalhamento da gravilha de acabamento deve ser efectuado imediatamente
após o espalhamento da resina. Deverá saturar-se por completo a resina (uma boa
forma de de confirmar a saturação é procurar por áreas onde apareça o brilho da
resina e aplicar mais gravilha).
A gravilha em excesso devera ser removida com vassoura ou aspirador após cura
do Colorpav

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CONDIÇÕES
TÉCNICAS

Interior:
Aplicação da argamassa sintética sem necessidade de
aplicação de gravilha.

aplicação leva cerca de 24 a 72 horas

Acabamento

desde que a temperatura ambiente se
Exterior:

mantenha constante acima dos 10ºC.

Aplicação indêntica à interior, mas com adição de gravilha
sobre a argamassa.
Cor

Mecanismos de
Cura
Espessura seca

será

Reação química entre os componentes.

caminhar sobre o material recém

volume)
Resistência
Mecânica
Resistência
Química a:

deverão

gravilha.

Exterior:

1 a 2 mm + gravilha

presença de aplicadores sobre o

4-6 kg/m2

Mistura (em

não

1 a 2 mm

Gravilha

Proporções de

aplicadores

Interior:

teórico

da mistura

Os

aplicado, mesmo que este já tenha

1,5-2 kg/m

Trabalhabilidade

a

2.

Colorpav

(+20ºC)

que

Metal

Rendimento

Tempo de secagem

assim

temperatura subir acima dos 10ºC.

1

aplicação

retomado

Betão

N.º de demãos

Processo de

Temperaturas inferiores resultarão na
interrupção do processo de cura, que

Catálogo RAL
Betuminoso

Suporte

1. A cura parcial do Colorpav após

material
2

Se

for

recém

necessária
aplicado,

a

estes

deverão utilizar calçado adequado,
composto por botas com espigões

A aplicação é feita com rodo de borracha ou metálico.

metálicos, reduzindo o contacto com

O acabamento é feito com rolo de pintura.

a superfície aplicada.

Nas juntas acabamento com trincha.
A gravilha aplica-se sobre o Colorpav até saturar por

3. As viaturas que transportam os

completo.

materiais não podem circular sobre as

Ao tacto

12 horas

Endurecimento

24 horas

Cura completa

72 horas

4. A circulação de viaturas ligeiras

A 20ºC

15 minutos

sobre o pavimento (sem realizarem

A 30ºC

8 minutos

manobras) só deverá ser autorizada

A 40ºC

4 minutos

72 horas após aplicação (respeitando

Componente A

92 partes

Componente B

8 partes

camadas já espalhadas;

o ponto 1));
5. A abertura ao tráfego pedonal só

Tráfego Rodoviário
Combustíveis
Solventes
Agentes Corrosivos e Agressivos

deverá ser feita 48 horas após
aplicação.

TEMPO DE APLICAÇÃO
O material pode ser aplicado até duas horas após ter sido misturado. Após
aplicação, o processo de cura está dependente da temperatura do pavimento. Se
esta for de pelo menos + 10ºC, este processo demorará, em regra, 24 a 48 horas.

MANUTENÇÃO E COMPORTAMENTO
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 periodo 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 periodo sem
necessidade de qualquer intervenção de manutenção sempre que o pavimento for
cuidado, com especial atenção para a sua limpeza.

Segurança Rodoviária
À luz das expectativas de segurança pública nas nossas
estradas e a pressão constante para o aumento de
segurança

rodoviária,

a

utilização

sistemas

de

alto

Um

piso

anti-derrapante

ColorPAV

garante:

coeficiente de atrito em estradas é cada vez mais

●,Um bom coeficiente de atrito pneu/pavimento, quer em

prevalente, uma vez que reduz distâncias de travagem, a

condições de piso seco, quer quando molhado.

velocidade limite e está provado que poupa vidas.

●,Um nível de ruído de rolamento dentro dos limites

A resistência à derrapagem é a força desenvolvida quando

exigidos, bem como adequadas características ópticas.

um pneu é impedido de girar ao longo da faixa de rodagem.

●,Uma superfície regular, que possibilite a circulação em

A resistência à derrapagem é uma propriedade do pavimento

condições de conforto, economia e segurança.

e é o antónimo de deslizamento. Entre várias condições de

●,Uma adequada macrotextura para permitir o escoamento

estrada,

superficial das águas

precipitação

os
são

pavimentos
de

escorregadios

grande

durante

a

para

as

preocupação

autoridades de segurança da estrada. Algumas estatísticas
indicam que o número de acidentes aumenta até duas vezes
em condições de chuva.

APLICAÇÕES
● Aproximação a passadeiras
● Vias de inclinação acentuada
A camada de desgaste em ColorPav contribui para uma

● Aproximação a rotundas e cruzamentos

circulação com conforto e em segurança. Suporta, redistribui

● Curvas perigosas

e transfere para as camadas inferiores as tensões induzidas

● Aproximação a pontes;

pelas rodas dos veículos;

● Faixas BUS e ciclovias

Tem características de impermeabilização, evitando a

● Passadeiras

entrada de água exterior para as camadas inferiores e para

● Identificação de zonas escolares

o solo de fundação, contribuíndo desta forma para o bom
funcionamento da camada de desgaste. A sua superfície
deve ser regular, desempenada e deve apresentar uma
rugosidade compatível com a mobilização de atrito.

Vantagens

da

aplicação

de

um

pavimento anti-derrapante:
● Pelo seu elevado coeficiente de atrito pode reduzir o
número de acidentes, nomeadamente os que ocorrem em
piso molhado;
● Constitui quando coloridos, um excelente alerta visual para
o condutor, em zonas urbanas;
● A sua aplicação é feita com interrupção mínima do
tráfego, cortando as vias alternadamente;
● Relação custo/benefício altamente compensadora;
● Possibilidade de aplicação em estradas com elevado
tráfego.

SEGURANÇA RODOVIÁRIA
COMPROVADA
● Melhor comportamento da estrada em ambos os
pavimentos secos ou molhados.
● Reduz a distância de travagem até 50% em relação a uma
superfície de pavimento tradicional
● Reduz consideravelmente o risco de aquaplanagem
● À noite, o Colorpav melhora a visibilidade, devido às suas
características de reflexão.
● Com chuva, o Colorpav reduz o "efeito" spray "
● Excelentes propriedades de fricção
● Maior visibilidade
● Melhor delineamento de tráfego
● Muito eficiente na redução de acidentes devido a perda de
controlo em curvas de alta velocidade
● Reduz o ruído provocado pela circulação dos veículos

Os elevados valores do coeficiente de atrito conseguidos
com esta técnica permitem reduzir o risco potencial de
acidente, nomeadamente, no caso do condutor exceder o
limite de velocidade em zonas de curva, pouca visibilidade
ou encurtar as distâncias de travagem, potenciada por uma

VISIBILIDADE

maior aderência do veículo ao pavimento. Com a utilização
de revestimentos anti-derrapantes coloridos, as travagens de

Em ambientes escuros, com neblina ou molhados, ao

emergência,

molhados,

adicionar Colorpav, a luz dos faróis dos veículos é reflectida

podem ser muito mais eficazes, nomeadamente em “pontos

de volta para o motorista, fazendo as marcações fáceis de

negros” e locais potencialmente perigosos.

ver. Pode ser usado em conjunto com marcações para

especialmente

em

pavimentos

destacar pontos na estrada onde a velocidade dos veículos
ou a ocorrência de acidentes são uma preocupação
particular. As cores utilizadas são normalmente vermelho ou
amarelo, mas verde é por vezes utilizado para destacar
ciclovias. Estas marcações lembram os motoristas que estão
a entrar numa área que exige uma especial atenção.

