IRR SEAL
Betume frio para reparação de fissuras e preenchimento de juntas nos pavimentos rodoviários. É um
produto bicomponente, permanecendo fluido tempo suficiente para escorrer até ao fundo das fissuras,
preenchendo-as na totalidade. Disponível em latas de 5 kg.

CARACTERÍSTICAS
| Aplicação rápida, permite um excelente acabamento
| Armazenável por períodos de 1 ano
| IRR Seal atua como junta e adapta-se ao movimento do pavimento causado por diferenciais térmicos
| Pode ser aplicado em estradas e pontes com todo o tipo de tráfego, ideal para pavimentos industriais
e privados

MODO DE APLICAÇÃO
1ºAgitar bem o componente A com vareta ou misturador de tinta. Misturar imediatamente o componente B até os veios brancos desaparecerem
2ºA tampa é composta por um aplicador, este factor facilita a aplicação da mistura na área a tratar,
permitindo aplicar directamente sobre as fissuras
e juntas
3ºPolvilhar com inertes finos sem pó, este acabamento aumenta a rugosidade
4ºAbertura ao tráfego 30 minutos após aplicação

APLICAÇÕES
| Reparação de fissuras
| Preenchimento de fissuras, fendas,
rachas e juntas
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IRR SEAL
DESCRIÇÃO TÉCNICA

Reparador de fissuras / enchimento de juntas constituído por 2
componentes. O componente A é uma mistura de betume 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 IRR SEAL distingue-se pela sua elevada resistência à abrasão, mantendo as propriedades plásticas típicas do betume.

USOS TÍPICOS
Caracterizado por uma excelente adesão, resistência química,
propriedades mecânicas e grande longevidade. É a solução
ideal para reparar fissuras em superfícies asfálticas, e após tratamento, superfícies de betão. É também uma óptima solução para
enchimento de juntas, mantendo a elasticidade necessária para
acompanhar a dilatação/contracção das paredes da junta. Apesar
de não ser o seu principal objetivo, pode também ser usado como
impermeabilizante.

DADOS DE APLICAÇÃO
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
Os pavimentos de asfalto, betão e metal deverão ser secos
e limpos, sendo removido o pó, gorduras e detritos soltos.
Aos pavimentos de betão novos deve ser removida a goma
do betão. A remoção deve ser feita com máquina de polir
ou vassoura de aço mecânica. Rendimento: 1 kg de IRR SEAL
cobre em média de 11 a 13 m lineares. O rendimento está directamente relacionado com a largura e profundidade da zona a
reparar.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS
Temperatura ambiente:
Temperatura do 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.
O produto deverá ser armazenado em abrigo protegido. A aplicação é facilitada caso o produto esteja à temperatura de 20ºC.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Acabamento

Preenchimento de juntas:
Aplicação de IRR Seal sem necessidade de gravilha.
Tapa-fissuras:
Aplicação de IRR Seal com acabamento de gravilha.

Cor

Preto acastanhado

Suporte

Betuminoso, Betão, Metal.

Mecanismos de cura

Reacção química entre os componentes.

Espessura seca

Impermeabilização:
Tapa-fissuras:

N.º demãos

n/a

Tempo de secagem
(+20ºC)

Ao tacto
Endurecimento
Cura completa

12 horas
24 horas
72 horas

Trabalhabilidade
da mistura

A 20ºC
A 30ºC
A 40ºC

15 minutos
8 minutos
4 minutos

Formas de fornecimento

Componente A
Componente B

Lata
Garrafa

Resistência Mecânica

Tráfego Rodoviário

Resistência Química a

Alguns carborantes

1 a 2 mm
n/a

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

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO
Usar luvas durante todo o processo. Utilizando meios
mecânicos, homogeneizar o componente A misturando os
materiais sólidos com o ligante. Após obtenção de mistura
homogénea, juntar o componente B (endurecedor). Misturar
até os veios brancos desaparecerem.
Tapa-fissuras:
Utilizar a própria embalagem como escorredor, permitindo
que a fissura seja penetrada até à totalidade da profundidade. Se necessário aplicar mais que uma vez.
Preenchimento de juntas:
Aplicar o IRR SEAL até preencher a totalidade da junta.
Durante a aplicação deve garantir-se que não ocorre dentro
da embalagem decantação. Se necessário agitar antes de
cada espalhamento.

SEGURANÇA
A mistura dos dois componentes causa uma reacção química inofensiva e sem libertação de vapores. A lata em que é feita a mistura
deverá ser manuseada com luvas, uma vez que o produto, após mistura, se não for aplicado e se mantiver na lata, atinge temperaturas elevadas de até 90ºC. Não ocorre qualquer risco de explosão.

