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FICHA TÉCNICA
IRR Betuminoso COR A DEFINIR POR CLIENTE/PROJECTISTA Ref.ªA DEFINIR
Ligante Claro
•

Composto de betume sintético, com solventes de hidrocarbonetos e resinas aditivadas
sofisticadas. Este betume enriquecido combina a funcionalidade dos grupos polares,
aumentando a durabilidade;

Agregados
•

São provenientes de explorações de formação homogénea, sendo limpos, duros e não
alteráveis sob a acção dos agentes climatéricos;

•

Têm adequada adesividade ao ligante, de qualidade uniforme e são isentos de materiais
decompostos, de matéria orgânica ou outras substâncias prejudiciais;

•

São constituídos por materiais pétreos britados, provenientes de exploração de calcário.

Características Especiais do Betão Betuminoso
•

As resinas inseridas no ligante conferem uma maior plasticidade, o que permite a aplicação a
temperaturas ambientes extremas (de +40ºC a +5ºC) e o acompanhamento da dilatação e
contracção dos elementos adjacentes (betão, metal, etc.);

•

O Betão Betuminoso pode ser aplicado em condições climatéricas de grande intensidade solar
ou pluviosidade ligeira;

•

Os aditivos facilitam a aplicação e oferecem maior maneabilidade ao Betuminoso.

Percentagem de materiais presentes aquando da produção do Betão Betuminoso
Ligante
Filler
Pigmento
Agregados

4,8%
10,2%
A DEFINIR DE ACORDO COM A COR
85%

Transporte e Armazenagem
•

O Betuminoso é fornecido em bigbags, devendo ser transportado em viatura porta-máquinas.
Caso o fornecimento seja feito a granel, deverá ser transportado em viatura basculante de caixa
aberta com fundo liso e perfeitamente limpo;

•

Independentemente das condições climatéricas, o Betuminoso transportado deverá estar coberto
com uma lona ou similar que só deverá ser retirada no momento da descarga;

•

O Betuminoso poderá ficar armazenado na caixa aberta utilizada no transporte, por um período
máximo de 8 horas, desde que devidamente coberto com uma lona ou similar, protegido de
aguaceiros e a temperatura ambiente superior a 5ºC.

Espalhamento e Compactação
•

A execução de tapete betuminoso colorido só se deve efectuar nas superfícies de base
consolidada e desempenada e revestidas com 1 kg/m2 de rega de colagem adequada para
tapetes betuminosos comuns;

•

Proceder-se-á ao espalhamento da massa betuminosa, com a composição fixada em quantidade
tal que, após o recalque se obtenha uma camada com a espessura final pretendida;
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•

O espalhamento será realizado por processos mecânicos e onde não haver acesso, com
forquilhas, ancinhos, pá e rodos molhados exclusivamente em água;

•

O processo de compactação pode ser descontínuo e só deve ser começado após o início da
volatilização dos solventes, cerca de trinta minutos após o espalhamento;

•

Deverá ser com cilindro de rasto liso relativamente leve, peso estático entre 1,7 ton a 2,5 ton, e
garantindo pelo menos 10 passagens;

•

O cilindramento será lento, sem vibração e tão completo e uniforme quanto possível e faz-se dos
lados para o centro da via, de tal modo que em cada percurso os rolos do cilindro cubram pelo
menos metade da faixa cilindrada no percurso anterior;

•

As rodas/rolos do cilindro devem molhar-se para evitar a aderência do betuminoso e para
acelerar a sua cura;

•

Nas curvas sobrelevadas, o cilindro começa do intradorso e progride até ao extradorso da curva;

•

Devem evitar-se mudanças bruscas de direcção e de marcha, para diminuir os vestígios e
ondulações devidos à passagem do cilindro;

•

As zonas inacessíveis ao cilindro serão recalcadas com vibradores mecânicos ou aplicadas com
maços de ferro molhados em água, de peso não inferior a 8 kg e de área inferior a 250 cm2;

•

Imediatamente após o cilindramento serão verificados os vincos e ondulações no pavimento, a
fim de se proceder à sua correcção onde necessário, com recurso a placa vibradora ligeira (peso
<70 kg);

•

A compactação deverá iniciar-se 30 minutos após o espalhamento com tolerância máxima até 2
horas. No dia imediatamente após aplicação, deverá ser feita nova compactação com recurso a
um cilindro de pneus com peso estático igual ou superior a 1,5 ton, o cilindro deve fazer pelo
menos seis passagens sempre com rega de água. Para pavimentos com espessura superior a 2
cm deverá ser ser feita nova compactação ao terceiro dia com procedimento semelhante ao do
segundo dia.

Condições técnicas
•

A cura parcial do betuminoso após aplicação leva cerca de 15 dias, pelo que deverá ser feita
uma rega diária (em períodos de elevado calor 2 regas/dia) com água para impedir que o pó e
outros microdetritos contaminem a cor do pavimento;

•

O espalhamento mecânico deve realizar-se com a temperatura da mesa da espalhadora inferior
a 110ºC. O espalhamento manual é realizado à temperatura ambiente;

•

As viaturas que transportam as massas não podem circular sobre as camadas já espalhadas;

•

A abertura ao tráfego pedonal só deverá ser feita 4 dias após aplicação, excepto para peões com
sapatos de salto alto.

Manutenção do Betão Betuminoso Colorido
•

Caso sejam necessários trabalhos de manutenção, reparação, ou levantamento e posterior
reposição do pavimento, será assegurado o fornecimento de Betão Betuminoso Colorido com as
mesmas características daquele inicialmente aplicado (composição, cor, comportamento);

•

Para efeitos de manutenção o Betão Betuminoso Colorido pode ser armazenado em baldes
plásticos fornecidos pela NeoAsfalto por um período de pelo menos 6 meses.
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