IRR STANDARD
Betuminoso frio para reparação de buracos em pavimentos de betuminoso asfáltico e betão cimentício.
Elevada resistência à água, solução ideal para aplicar em tempo chuvoso, disponível em baldes plásticos
de 25 kg.

CARACTERÍSTICAS
| Armazenamento de longa duração em baldes selados por 3 anos
| Maior resistência ao envelhecimento
| Trabalhabilidade infinita, não necessita de mistura nem de aquecimento, aplicação fácil e rápida
com interrupção mínima do tráfego
| Facilmente aplicável e resistente à chuva, pode ser aplicado num grande intervalo de temperaturas (de -40ºC a +60ºC)

MODO DE APLICAÇÃO
1ºLimpar o buraco de detritos de brita, areia, óleo
ou outro tipo de detritos
2ºAplicar directamente, enchendo o buraco com
produto suficiente de modo a ultrapassar o nível
do pavimento, formando uma lomba convexa
3ºBater com a parte de trás de uma pá ou com um
compactador manual. Áreas maiores usam um
compactador ou cilindro
4ºPermite a abertura ao tráfego imediata

APLICAÇÕES
| Valas
| Fendas
| Depressões
| Áreas em mau estado
| Buracos
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IRR STANDARD
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%.
| Índice de lamelação e de prolongamento máximo de 15%.
| Teor de humidade máximo de 0,8%
| Os elementos inseridos no seu 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 STANDARD 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 STANDARD seja imediatamente aberta
ao tráfego após a operação de manutenção. Permite igualmente que o produto seja armazenado
em embalagens seláveis por períodos de 3 anos, que corresponde à garantia dada pela NeoAsfalto
ao IRR STANDARD dentro do balde.

PERCENTAGEM DE MATERIAIS PRESENTES AQUANDO DA PRODUÇÃO DO BETÃO BETUMINOSO
Ligante
5%
Filler (pó de pedra calcário) 11%
Agregados
84%
| Nota: Uma vez retirada amostra do IRR do local de aplicação e efectuados testes, a percentagem
de ligante diminui devido à evaporação dos solventes.

