COLORPAV SPORT

SOLUÇÃO PREMIUM PARA PAVIMENTOS
ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA A PRÁTICA DESPORTIVA
Pintura à base de polímeros acrílicos em emulsão aquosa reforçada com resina de poliuretano 100%
alifático, de cargas minerais micronizadas e pigmentos de elevada resistência à luz. Especialmente
desenvolvido para a pintura de campos de desporto, devido à excelente aderência e resistência à luz.
Pintura para exterior e interior.
| Revoluciona espaços desportivos. Produto
premium para pavimentos exteriores, 100%
português, de elevada qualidade
| Maximiza a prática desportiva, através de um
pavimento altamente aderente e resistente
| Dinamiza o espaço de lazer com designs
únicos e personalizados

APLICAÇÕES
| Campos desportivos
| Áreas com tráfego pedonal intenso
| Ciclovias
| Calçadas
| Praças

CARACTERÍSTICAS
| Disponível em todas as cores do RAL
| De fácil aplicação, não é necessária
mão-de-obra especializada
| Óptima adesão e resistência ao desgaste

Cada projecto é único e 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 SPORT
Descrição
Resina à base de polímeros acrílicos em emulsão aquosa reforçada com resina de poliuretano 100% alifático, de cargas
minerais micronizadas e pigmentos de elevada resistência à
luz. Com uma boa adesão e resistência ao desgaste.
Especialmente formulado para a pintura de campos de desporto, alcançando uma excelente aderência e resistência ao
desgaste.
Ideal para áreas com tráfego pedonal intenso, ciclovias,
calçadas, praças. Não é adequado para o tráfego rodoviário
de veículos pesados.
Suporte
Betão: A superfície a ser pintada deverá ser dura, mas absorvente.
Novas Superfícies: Aplicar a primeira demão diluída a 10%
em água.
Superfícies pintadas: Se a tinta velha estiver em boas condições, limpar e aplicar uma ou duas demãos de Colorpav
Sport. Se a pintura estiver em mau estado deve ser removida
e proceder como uma nova superfície.
Em superfícies lisas dar uma camada de primário de acrílico
para aumentar a aderência da tinta.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA ARGAMASSA
Acabamento

Liso mate

Cor

Catálogo RAL; para outras cores consultar os nossos serviços

Suporte

Betuminoso e betão

Mecanismos de cura

Secagem aérobia

Espessura seca

Interior: 1 a 2 mm por demão

N.º demãos (d)

2

Rendimento teórico

0,250 lt/m² em superfície lisa (2 d)

Processo de aplicação

A aplicação é feita com trincha, rolo ou pistola airless.

Tempo de secagem
(+20ºC)

Ao tacto

3 horas

2ª demão

6 horas

Balde

19,24 kg
(15 Lt)

Formas de fornecimento
Resistência Mecânica

Tráfego Pedonal

Resistência Química

Muito ligeira a combustíveis

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

DADOS DE APLICAÇÃO
Diluição
Água
Rendimento
Aproximadamente 0.250 lt / m2 (2 demão sobre superfície lisa)
Secagem (20-25ºC)
3 horas, 6 horas repintar
Condições de aplicação
Aplicar em tempo seco, desde que não chova durante 24 horas.
Não deve ser aplicada, aquando temperaturas de aplicação
ou de secagem abaixo de + 5°C.

Especificações do produto:
Densidade: 1,28-1,31 g / c³
Viscosidade: 85-90 U.K. 25ºC
Teor de sólidos de 54 ± 1% em peso.
Características da pintura seca
Acabamento: Mate

