Ficha Técnica

Slurry Colorido

Data da revisão: Agosto 2016

Slurry de resinas sintéticas coloridas
Designação Comercial: Slurry Colorido
Descrição técnica:
Argamassa sintética colorida, monocomponente A Resina
Acrílica distingue-se pela sua elevada resistência à abrasão,
mantendo as propriedades plásticas .
Usos típicos:
Caracterizada por uma excelente adesão, resistência
mecânica e grande longevidade. É a solução ideal para
ciclovias, pavimentos pedonais, recintos diversos, entradas
para propriedades privadas.
Dados de aplicação
Preparação da superfície:
Os pavimentos de asfalto e betão 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.
Em pavimento de betão é sempre necessária aplicação prévia
do primário, à razão de 300 a 500g/m² (1). A aplicação poderá
ser feita através de pulverização (com máquina de pintura) ou
com rolo.
Condições ambientais Primário e Resina:
Temperatura ambiente:
10ºC a 35ºC
Temperatura pavimento:
10ºC a 60ºC

Características Físicas
Cor

Várias.

Suporte

Betuminoso, Betão.

Mecanismos de cura

Ao ar.

Espessura seca

1 a 2 mm

N.º demãos

2

Rendimento teórico

2 kg / m² (1)

Processo de aplicação

Rodo de borracha ou metálico
Acabamento com rodo de
borracha macio e rolo.
Nas juntas acabamento com
trincha.

Tempo de secagem (+20ºC)

Ao tacto
Endurecimento
Cura completa

12 horas
24 horas
1 semana

Formas de fornecimento

Balde plástico

22,80 kg

Resistência Mecânica

Tráfego pedonal e rodoviário
ocasional e ligeiro

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 da
temperatura e da luz solar. A aplicação é facilitada caso o
produto esteja à temperatura de 20ºC.
Equipamento de aplicação:
Utilizando meios mecânicos, misturar a Resina até atingir um
resultado homogéneo.
A Resina é aplicada recorrendo a rodos metálicos ou de
borracha. Poderá adicionar-se até 5% de água para facilitar a
aplicação.
A aplicação é feita recorrendo a rodo de borracha ou
metálico, terminando com rolo para bom acabamento.
Deverá assegurar-se o rendimento de 2 kg por m².

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