IRR JET IMPACT
Mistura betuminosa de características especiais, para a manutenção de pistas de aeroportos, auto-estradas, vias rápidas, zonas de travagem, torção e situações extremas de intensidade de tráfego. Os elementos inseridos no seu ligante conferem uma maior plasticidade, o que permite um rápido endurecimento
com um tempo de cura reduzido.

CARACTERÍSTICAS
| Adere e permite a aderência de qualquer produto ou material, seja betuminoso, cimento,
metal, madeira, ou qualquer outro
| Armazenável por períodos de 1 ano
| Facilidade de aplicação, não provocando interrupção de tráfego na pista, tempo de cura
de 6 horas, após esse período podem aterrar aviões sobre o remendo
| Pode ser aplicado sobre gelo, neve, chuva ou sol escaldante. Pode suportar variações
térmicas entre -40ºC e +60ºC como o acompanhamento da dilatação e contracção dos elemen-

MODO DE APLICAÇÃO PISTAS DE AEROPORTOS
1ºProceder à limpeza (lixos e detritos soltos de brita) e
remoção da água estagnada no buraco com uma vassoura.
2ºAs extremidades do buraco não devem apresentar partículas
soltas.
3ºDeitar produto suficiente no buraco de forma a assegurar-se
de que chegará a todas as extremidades.
4ºProceder à sua compactação, utilização de uma placa compactadora vibratória, podendo assim a zona reparada ser
imediatamente utilizada.

APLICAÇÕES
| Pistas de aeroportos
| Auto-estradas
| Vias rápidas
| Zonas de travagem e torção
| Situações extremas de intensidade de tráfego
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IRR JET IMPACT
LIGANTE
| Mistura de betume sintético com solventes de hidrocarboneto e resinas aditivadas sofisticadas.
Este betume enriquecido evita a desagregação do produto final, uma vez que combina
a funcionalidade dos grupos polares, aumentando a durabilidade.
| O ligante é composto por um betuminoso (grau 100 de penetração) diluído com um solvente
(< 1% na mistura final).

AGREGADOS
| Os agregados são provenientes de explorações de formação homogénea, sendo limpos,
duros e não alteráveis sob a acção dos agentes climatéricos.
| Contêm adequada adesividade ao ligante, são de qualidade uniforme e isentos de materiais
decompostos, de matéria orgânica ou outras substâncias prejudiciais.
| Os agregados são constituídos por materiais pétreos britados, provenientes de exploração
de pedreira.
| A granulometria dos inertes é adequada à legislação em vigor.

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DO BETÃO BETUMINOSO E GARANTIA
| A curva granulométrica dentro dos limites especificados apresenta uma forma regular.
| Perda máxima por desgaste na máquina de Los Angeles de 20% e índice de lamelação
e de prolongamento máximo de 15%. O teor de humidade máximo é de 0,8%.
| O IRR Jet Impact é uma mistura betuminosa de características especiais, para a manutenção
de pistas de aeroportos, auto – estradas, vias rápidas, zonas de travagem, torção e situações
extremas de intensidade de tráfego.
| Os elementos inseridos no ligante conferem uma maior plasticidade, o que permite não só a
aplicação a temperaturas ambientes extremas (de -40ºC a +60ºC) como o acompanhamento
da dilatação e contracção dos elementos adjacentes (asfalto, metal, etc.). Também permite que
o IRR Jet Impact seja aplicado em qualquer condição climatérica.
| O ligante, por sua vez, além de facilitar a aplicação oferecendo grande maneabilidade ao produto,
permite que a área reparada com o IRR Jet Impact seja aberta ao tráfego rapidamente após
a operação de manutenção. Em manutenção rodoviária a abertura ao tráfego é normalmente
imediata, em manutenção em pista de aeroporto recomenda-se uma interrupção de 6 horas.
| Permite igualmente que o produto seja armazenado em embalagens seláveis por períodos
de 6 meses após a data de produção, que corresponde à garantia dada pela NeoAsfalto ao IRR
Jet Impact dentro do balde.

PERCENTAGEM DE MATERIAIS PRESENTES AQUANDO DA PRODUÇÃO DO BETÃO BETUMINOSO
Ligante
Filler (Portland polímeros)
Agregados

6,8%
9%
84,2%

| Nota: Uma vez retirada amostra do IRR do local de aplicação e efectuados testes, a percentagem
de ligante diminui devido à evaporação dos solventes.

