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SOLUÇÃO PARA PAVIMENTOS NATURAIS E COLORIDOS DISPONÍVEL EM TODAS AS CORES
O COLORPAV é um revestimento superficial
que permite uma grande variedade de acabamentos, naturais e coloridos recorrendo à
aplicação de areia de quartzo colorida. Está
disponível em qualquer cor do RAL e também em acabamentos naturais como calcário
amarelo, calcário rosa, granito cinza, areia da
praia e muitos outros.

CARACTERÍSTICAS

APLICAÇÕES

| Não poluente
| Rápido processo de cura,
sem necessidade de juntas
| Produto versátil: pode ser aplicado
sobre betuminoso, betão e metal
| Elevada elasticidade: evita fissuras provocadas
pelos movimentos causados pelo diferencial térmico
| Permite tráfego rodoviário

| Ciclovias
| Pavimentos pedonais
| Entradas para propriedades privadas
| Parques de estacionamento
| Marcação de estradas
| Pontes

Cada projecto é único e é ajustado às necessidades
de cada cliente. O material permite uma execução
precisa e sem falhas, produto premium de elevada
qualidade e consistência.
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COLORPAV
Descrição Técnica
Argamassa sintética colorida, constituída por 2 componentes. O
componente A é uma mistura de betume sintético resinoso com
materiais finos de granulometria seleccionada. O componente
B funciona como catalizador. A mistura dos dois componentes
desencadeia uma reacção química inofensiva mas eficiente, resultando no endurecimento da mistura. O Colorpav distingue-se
pela sua elevada resistência à abrasão, acompanhando as propriedades típicas da base.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Acabamento

INTERIOR:
Aplicação da argamassa sintética
sem necessidade de aplicar gravilha.
EXTERIOR:
Aplicação idêntica à interior, mas com
adição de gravilha sobre a argamassa.

Cor

Catálogo RAL

Suporte

Betuminoso, Betão, Metal.

Mecanismos de cura

Reacção química entre os componentes.

Espessura seca

EXTERIOR: 1 a 2 mm + gravilha

N.º demãos

1

Rendimento teórico

Colorpav
Gravilha

DADOS DE APLICAÇÃO

Processo de aplicação

Preparação da superfície
A base de asfalto, betão ou metal deverá ser limpa, sendo removido o pó, gorduras e detritos soltos. Sempre que possível
soprar com compressor e aspirar. A base deverá estar completamente seca.
Bases de betão recém-aplicado necessitam de 20 dias sem
chuva para secarem, devendo depois ser removida a goma superficial do betão. A remoção deve ser feita com máquina de polir
ou vassoura de aço mecânica.
Os pavimentos de betão e de metal necessitam de aplicação
prévia do primário, à razão de 0,5kg m², com chuveiro de quartzo
(max. 0,04mm).

A aplicação é feita com rodo de borracha
ou metálico.
O acabamento da resina é feito com rolo de
pintura. Nas juntas acabamento com trincha.
A gravilha aplica-se sobre o Colorpav
até saturar por completo.

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
11 minutos
8 minutos

Proporções de Mistura
(em peso)

Componente A
Componente B

33,2 kg
3,8 kg

Formas de fornecimento

A + B pré-doseado

37 kg

Resistência Mecânica

Tráfego Rodoviário

Resistência Química a:

Combustíveis; Solventes; Agentes
Corrosivos e Agressivos

Usos típicos
Caracterizado por uma excelente adesão, resistência química,
propriedades mecânicas e grande longevidade. É a solução ideal
para ciclovias, passeios, jardins, recintos públicos, entradas para
propriedades privadas, parques de estacionamento, parques
subterrâneos, pontes rodoviárias e pedonais, aeroportos, estações de serviço, bombas de gasolina, marcação de estradas.

Condições ambientais
Temperatura ambiente: 10ºC a 35ºC
Temperatura pavimento: 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.

1,5 a 2 kg / m² (1)
3 a 4 kg / m² (1)

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

Equipamento de aplicação
IMPORTANTE: Antes de iniciar a mistura do Colorpav deverá garantir-se que o suporte se encontra preparado para a aplicação e
que os instrumentos de aplicação se encontram disponíveis. Uma vez
misturados os 2 componentes inicia-se um processo de cura contínuo e irreversível.
Utilizando meios mecânicos (berbequim, torna, misturador de tinta), homogeneizar o componente A. Os materiais finos tendem a descer para
o fundo da embalagem, pelo que é necessário garantir uma boa mistura.
Após obtenção de mistura homogénea, juntar o componente B (endurecedor) até atingir nova mistura homogénea.
Durante a aplicação deve garantir-se que não ocorre decantação dos materiais sólidos. Se necessário agitar antes de cada espalhamento.
A aplicação é feita recorrendo a rodos de borracha. Após a passagem do rodo deverá passar-se com um rolo de pintura de forma a uniformizar
a aplicação e disfarçar vincos.
A gravilha é aplicada sobre o Colorpav imediatamente após as sua aplicação. Deverá saturar-se por completo o Colorpav (uma boa forma de
de confirmar a saturação é procurar por áreas onde apareça o brilho do Colorpav e aplicar mais gravilha).
As juntas deverão evitar-se, mas quando necessárias serão efectuadas recorrendo a fita cola para pintura. A fita deve ser retirada imediatamente após aplicação da gravilha.

