IRR BIG BAG
Especialmente desenvolvido para trabalhos de maior dimensão, tais como construção de novas estradas,
repavimentação da camada de desgaste, ou reparações em áreas extensas. Como resultado do nosso
investimento em I&D utilizamos uma emulsão betuminosa aditivada como ligante.

CARACTERÍSTICAS
| Resistência à humidade
| Tempo de cura reduzido, endurecimento rápido e de fácil aplicação
| Pode ser armazenado até 6 meses após a produção

MODO DE APLICAÇÃO
1ºCompactação da base
2ºAplicação de rega de colagem
3ºEspalhamento da massa betuminosa
4ºCompactação do betuminoso

APLICAÇÕES
| Pavimentação – Construções
| Construção de novas estradas
| Grandes reparações
| Reparação da camada de desgaste
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IRR BIG BAG
LIGANTE
| Emulsão catiónica aditivada de ruptura média.
| Os adesivos conferem maior plasticidade e melhor adesividade à mistura betuminosa.

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%.
| Os elementos inseridos no ligante conferem à mistura uma maior plasticidade, o que permite
não só a aplicação a temperaturas ambientes (de +5ºC a +40ºC) como o acompanhamento
da dilatação e contracção dos elementos adjacentes (asfalto, metal, etc.).
| O ligante, por sua vez, além de facilitar a aplicação oferecendo grande maneabilidade ao produto,
permite que a área pavimentada com o IRR EM seja rapidamente aberta ao tráfego.
| O ligante aditivado permite que o produto seja armazenado por um período entre 2 (fornecimento
a granel) a 4 semanas (fornecimentos em big bags) após data de produção.
| O betuminoso deverá ser armazenado protegido da intempérie, preferencialmente debaixo
de telha, coberto por lona.

PERCENTAGEM DE MATERIAIS PRESENTES AQUANDO DA PRODUÇÃO DO BETÃO BETUMINOSO
Emulsão
Agregados
Filler

8%
91%
1%

| Nota: Após a ruptura da emulsão, a percentagem de betume residual na mistura
será em média de 4,8%.

