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FICHA TÉCNICA DE APLICAÇÃO
Pavimento Resinas HLD-POX
Ligante
Componente A
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). Contém aditivos como: adesivos, ácidos gordos, ácidos creosotados, antiespumantes, agentes humidificantes.
Componente B
•

O componente B consiste num agente catalizador, desempenhando a função de endurecedor.

Agregados
•

São provenientes de explorações de formação homogénea, sendo limpos 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, britados de forma regular;

•

Todos os inertes são obrigatoriamente lavados, secos e isentos de pó, devendo apresentar-se
aquando da mistura frios (temperatura ambiente) e com humidade inferior a 1%.

Percentagem de materiais presentes aquando da mistura entre inertes e a resina HLD-POX
Ligante
Agregados

+- 4%
+- 96%

Porosidade
A porosidade está directamente relacionada com o agregado a ser usado. Está também dependente
da base e solos naturais. A porosidade poderá ser determinada em laboratório.
Transporte e Armazenamento
O armazenamento dos componentes deverá ser efectuado debaixo de telha, com temperaturas entre
os +10ºC e os +30ºC.
Produção de Pavimento de Resinas HLD-POX
O betume de resinas HLD-POX deve ser aplicado com temperatura ambiente entre +10ºC e +35ºC.
As temperaturas elevadas resultam na necessidade de aumentar a viscosidade de forma a evitar que a
resina escorra após aplicação.
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Processo produtivo
Duração

Processo

0 minutos

A produção deverá decorrer o mais próximo possível do local de aplicação. Todos os
materiais e equipamentos utilizados deverão estar disponíveis antes da produção.

1 minutos

Os componentes A e B deverão ser misturados adicionando o componente B ao
recipiente original do componente A. A mistura deverá ser homogénea e efectuada por
meios mecânicos, nomeadamente um agitador de tintas/estuque ou martelo (torna).

3 a 4 minutos

Juntar o ligante (A+B) ao agregado numa betoneira e misturar durante um período médio
de 3 a 4 minutos (a adequar consoante o equipamento). Poderão ser utilizadas
betoneiras de eixo vertical ou horizontal, bem como de sem-fim (tipo Bobcat).

15 a 20
minutos
12 a 24 horas

Terminada a mistura, o tempo para espalhamento é de 15 a 20 minutos.
Realização de juntas de dilatação com máquina de corte (após cura parcial).

Processo Construtivo
Espalhamento
•

A execução do pavimento só se deve efectuar nas superfícies de base perfeitamente
consolidada e desempenada;

•

Proceder-se-á ao espalhamento da massa, 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, onde se recorrerá a rodos, ou mecânico
(apenas em grandes áreas sem obstáculos). O acabamento será efectuado com talocha,
helicóptero ou rolo (tipo betão poroso).

•

As áreas contíguas à aplicação deverão ser protegidas.

•

Não deverá ser feita compactação.

Condições técnicas
•

A cura parcial do HLD-POX após aplicação leva cerca de 24 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.

•

As viaturas que transportam as massas não podem circular sobre as camadas já espalhadas.

•

A abertura ao tráfego pedonal só deverá ser feita 48 horas após aplicação com temperaturas
constantes acima dos 20ºC.

Manutenção e Comportamento do HLD-POX
•

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

•

Para efeitos de manutenção o HLD-POX pode ser armazenado em embalagem original por um
período de 12 meses;
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