Ficha Técnica

HLD23

Data da revisão: Abril 2012

Características Físicas

Betume de Resinas

Acabamento

Argamassa sintética misturada
com inerte britado ou rolado.

Descrição Técnica:
Argamassa resinosa, constituída por 2 componentes. O
componente A é uma mistura de betume sintético com
materiais finos de granulometria seleccionada. O componente
B funciona como endurecedor. A mistura dos dois
componentes desencadeia uma reacção química inofensiva
mas eficiente, resultando no endurecimento da mistura. O
HLD23 distingue-se pela sua boa elasticidade, mantendo as
propriedades plásticas idênticas ao asfalto.

Cor

De acordo com o inerte escolhido.

Suporte

Tout-venant, Betuminoso, Betão,
Metal.

Mecanismos de cura

Reacção
química
componentes.

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, condomínios.

Espessura seca sobre:
tout-venant
Betuminoso, betão ou
metal

Pedonal e rodoviário: 2 cm

Dados de aplicação

Rendimento teórico

1 kg / m² / cm (1)

Preparação da superfície:
A execução da mistura de resinas só se deve efectuar nas
superfícies de base consolidada e desempenada;

Processo de aplicação

Ver ficha técnica de aplicação.

Tempo de secagem
(+20ºC)

Ao tacto

12 horas

Endurecimento
Cura completa

24 horas
72 horas

Trabalhabilidade da resina

A 20ºC

20 minutos

O produto deverá ser armazenado em abrigo protegido. A
aplicação é facilitada caso o produto esteja à temperatura de
20ºC.

Proporção da Mistura:

Componente A: 1000 g
Componente B: 640g

Os inertes deverão apresentar-se lavados e secos, com
humidade abaixo de 1%.

Resistência Mecânica

Tráfego Rodoviário

Para mais informações consultar a Ficha de Aplicação.

Resistência Química a:

Combustíveis; Solventes; Agentes
Corrosivos e Agressivos

Designação Comercial: HLD23

Condições ambientais:
Temperatura ambiente:
Temperatura pavimento:

10ºC a 35ºC
10ºC a 60ºC

Em caso de aplicação com a temperatura do pavimento
abaixo de 10ºC, os tempos de cura serão dilatados.

entre

os

Pedonal: 2,5 cm
Rodoviário: 3,5 cm

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