Ficha Técnica

IRR FAST

Data da revisão: Abril 2012

Betuminoso Frio de Reparação Rápida
Designação Comercial: IRR FAST

Características Físicas
Acabamento

Idêntico ao betuminoso quente
convencional.

Cor

Preto

Suporte

Betuminoso, Betão, Metal.

Mecanismos de cura

Reacção
química
betuminoso e água.

Espessura

10 a 50 mm

Rendimento teórico

1 balde de 25 kg = 1m² X 1cm

Descrição Técnica
O IRR FAST é um betuminoso frio para reparações urgentes.
A sua principal característica é o rápido endurecimento após
rega com água. Após a rápida cura, o IRR FAST possui
estabilidade e aparência idêntica a um pavimento de asfalto
quente normal.
É produzido recorrendo a betumes modificados evoluídos, não
possuindo qualquer solvente, enquadrando-se como material
ecológico e amigo do ambiente. A utilização do IRR FAST faz
reduzir activamente a emissão de gases de efeito estufa.
Usos típicos
A facilidade de utilização e rapidez de endurecimento tornam
este betuminoso ideal para reparações em pavimentos de
tráfego intenso, como estacionamentos, avenidas principais,
vias rápidas e auto-estradas.
O IRR FAST pode ser aplicado em todo o tipo de pavimentos
rodoviários, em espessuras de 10 a 50 mm.
É utilizado para reparação de buracos, pequenas
pavimentações, nivelamento e rampeamento, preenchimento de
fissuras largas. É indicado em especial para reparações
urgentes, ou para áreas que estarão sujeitas a elevado stress
mecânico imediatamente após reabertura ao tráfego.

2 a 2,5kg peso específico
Tempo de secagem (+20ºC)

Cura após 2 horas

Resistência Mecânica

Tráfego Rodoviário

Resistência Química a:

A mesma do betuminoso quente.

Dados de aplicação

Abertura ao tráfego

Preparação da superfície:
A base deverá estar limpa, sem partículas soltas, podendo estar
molhada mas não encharcada/submersa. Aplicações sobre
cimento carecem do primário IRR FAST PRIM. Este é aplicado
a trincha na base, podendo a aplicação do betuminoso ser feita
imediatamente.

Pedonal

Imediata

Veículos ligeiros

Imediata (baixa velocidade)

Veículos pesados Após 30 minutos
Vias rápidas

Aplicação:
Aplicar o IRR FAST sobre a base com uma colher de pedreiro
ou espátula. Regar o IRR FAST com água – por cada 25kg será
necessário cerca de 1 litro. Atenção, regar antes de
compactar. Compactar bem: em reparações de buracos
apenas com pá ou maço, em superfícies de maior dimensão
com uso de placa compactadora ou cilindro.
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Escritório

entre

Após 30 minutos

O produto deverá ser armazenado em abrigo protegido.
Equipamento de aplicação
Colher de pedreiro, rodo metálico, pá, placa compactadora ou
cilindro.
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