Ficha Técnica

HLD-POX
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Betume de Resinas

Características Físicas da Argamassa

Designação Comercial: HLD-POX
Descrição Técnica:
Argamassa resinosa, constituída por mistura de resina bicomponente
(A+B) com inertes de granulometria seleccionada. O componente A é
uma betume sintético de base epoxídica enriquecida. O componente
B funciona como endurecedor. A mistura dos dois componentes
desencadeia uma reacção química inofensiva mas eficiente. De
seguida esta mistura é adicionada aos inertes, formando uma
argamassa de fácil e rápida aplicação. A cura resulta no
endurecimento da mistura e consequentemente da argamassa.
Usos típicos:
Caracterizado por uma excelente resistência química, propriedades
mecânicas e grande longevidade. É a solução ideal para praças,
passeios, pavimentos pedonais, jardins, recintos diversos, entradas
para propriedades privadas, parques de estacionamento.

Acabamento

Argamassa sintética misturada
com inerte britado ou rolado.

Cor

De acordo com o inerte escolhido.

Suporte

Tout-venant, Betuminoso, Betão,
Metal.

Mecanismos de cura

Reacção
química
componentes.

Espessura seca

Pedonal: 2,5 cm
Rodoviário: 5 cm

Rendimento teórico da
resina (1)

Pedonal
Rodoviário

Processo de aplicação

O espalhamento é efectuado com
rodo metálico e colher.
De seguida é passada régua e por
fim é talochado.
O proceso é idêntico à aplicação
de betonilha.

Tempo de secagem
(+20ºC)

Ao tacto

12 horas

Endurecimento
Cura completa

24 horas
7 dias

entre

os

Dados de aplicação
Preparação da superfície:
A execução do pavimento de resinas só se deve efectuar nas
superfícies de base consolidada e desempenada;
Condições ambientais:
Temperatura ambiente:
Temperatura pavimento:

10ºC a 40ºC
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
facilitada caso os componentes e inertes se encontrem à temperatura
de 20ºC.
Características Técnicas da Resina

1,6 kg / m² (1)
3,2 kg / m² (1)

Composição:
Componente A: Resina epoxídica enriquecida, formulada com
predominância de Bisfenol A.
Componente B: Endurecedor de poliamina cicloalifática modificada.

Trabalhabilidade da
argamassa

A 20ºC
A 30ºC
A 40ºC

20 minutos
13 minutos
8 minutos

Relação de mistura em peso:
Componente A: 2 partes
Componente B: 1 parte

Proporções de resina
(em peso)

Componente A
Componente B

2 partes
1 parte

Trabalhabilidade da resina:
Aproximadamente 25 minutos a 20ºC.

Proporções da mistura
com inertes (em peso)

Inertes
Resina

96 partes
4 partes

Densidade da resina:
1 kg/lt

(1) Devem considerar-se perdas devidas ao método de aplicação,
irregularidades da base, etc.

Conteúdo de sólidos:
100%

O rendimento da argamassa de resinas está dependente do peso
específico do inerte.

Precauções de segurança e higiene
Consultar Ficha de Segurança
Método de aplicação
Consultar Ficha Técnica de Aplicação
Limpeza das ferramentas e equipamentos
A limpeza deve realizar-se recorrendo a um solvente de epoxy.
Para mais informações consultar a Ficha de Aplicação e a Ficha de Segurança.
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