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Pontos-chave
NA EXECUÇÃO DE UM PAVIMENTO
1. Escolha do tipo de pavimento
É muito importante saber transferir as necessidades do cliente para o
tipo de pavimento que quer, em função do tipo e estado do
suporte, os requisitos de uso e, o acabamento final pretendido.
Podemos classificar o suporte segundo os seguintes critérios:
•
Tipo: betão, asfalto, pavimentos antigos, cerâmica, etc
•
Estado: Novo ou velho, zonas com pouca aderência.
•
Grau de contaminação: Pó, óleo, leitadas, etc.
•
Nivelamento: Irregularidades, piso levantado,
desnivelamentos, fissuras, etc.
Necessidades do pavimento:
•
Resistências químicas: concentração, temperatura, tempo de
exposição.
•
Resistências mecânicas: cargas, tipo de tráfico previsto.
•
Higiene: necessidades legislativas, frequência e produtos de
limpeza.
•
Acabamento: liso ou antiderrapante.
•
Necessidades estéticas: projecto, cores, brilho ou mate,
resistência à radiação UV.

Estas condições são relativamente fáceis de conseguir em casos
de construções novas, mas podem supor importantes tratamentos
dos pavimentos a reabilitar. Para este tipo de situações, deverá
fazer-se menção expressa, à preparação necessária do suporte e,
deixar o pavimento em condições que garantam o seu correcto
funcionamento ao longo do tempo.

2.1 Humidade no suporte
Caso se suspeite da presença de humidade no suporte, deve
controlar-se o grau de humidade máximo no pavimento, mediante
um higrómetro digital (Positector, ou semelhante), que estabeleça
tanto o conteúdo de humidade em profundidade (mediante rádio frequência) como à superfície (eléctrodos de contacto).
É importante controlar o ponto de orvalho, d e v e n d o - s e
trabalhar sempre, como mínimo, a +3º C acima deste ponto,
evitando situações perigosas devido à condensação da humidade
atmosférica.
Em sistemas base água, também é importante garantir uma boa
ventilação, já que a evaporação da água do sistema, provocará
oscilações nas condições de humidade relativa da zona de
trabalho, que podem afectar a secagem do material aplicado. Em
casos de obra nova, é importante respeitar os tempos de cura do
betão, pelo que se deverá esperar, aproximadamente, 28 dias no
Verão e, 56 no Inverno, excepto nos sistemas em que,
explicitamente, se determine um tempo de espera diferente.

2. Preparação do Suporte
A preparação do suporte é a base do sucesso na aplicação de
sistemas líquidos. A natureza e as qualidades do suporte são
essenciais para a fixação e durabilidade dos pavimentos
realizados com os Sistemas RAYSTON.
Generalidades
Os sistemas para pavimentos têm algumas exigências mínimas
relativamente ao suporte sobre o qual se aplicam, de forma a se
poder alcançar o máximo das suas propriedades com o tempo.
O êxito é alcançado quando:
•
•
•

Se prescreve o sistema correcto, para o uso previsto
Se executa a aplicação do material, com critérios profissionais
e de qualidade
Se trabalha sobre suportes que reúnem as características
mínimas para poder conseguir uma óptima aderência e
durabilidade.

O suporte deve reunir a seguintes características:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seco (tanto à superfície como no interior)
Nivelado
Coeso
Regular
Livre de fissuras e rachas (devem ser tratadas previamente)
Limpo, sem pó nem restos de materiais soltos e, isento de
gorduras e óleos.
PÁG.4

2.2 Tratamento mecânico e limpeza
A preparação da superfície é um aspecto fundamental para todas as
aplicações de revestimentos em pavimentos. Uma preparação
adequada proporcionará uma aderência e coesão máxima do
sistema que se aplicar posteriormente. Para a preparação do
b e t ã o, prévio à aplicação de sistemas de pavimentos com resinas,
deve-se trabalhar sempre em seco.
A limpeza por via húmida, transfere para o betão, um nível de
humidade muito elevado durante o tratamento. Será necessário
esperar a total evaporação da humidade, antes de iniciar a
aplicação do sistema. Isto provoca grandes atrasos durante a
execução da uma obra, pelo que, não é recomendável. Por este
motivo, os sistemas mais utilizados na aplicação de resinas ou
pinturas de pavimentos contínuos, são os tratamentos a seco,
com aspiração do pó criado.
Os tratamentos de pisos assumem cada vez maior importância,
com evoluções constantes, tanto no sector industrial como no
decorativo e, cada vez mais, marcados pelas novas exigências e
normativas de durabilidade, higiene, práticas, ou legais. Junto
com os produtos e sistemas, também as técnicas de preparação do
suporte evoluíram, com máquinas dedicadas especialmente a este tipo
de trabalho.
.
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É muito importante ter em conta que cada superfície é diferente e
que, por sua vez, está condicionada por vários factores, como por
exemplo, factores climáticos, que podem fazer variar a resposta do
pavimento, em função do sistema de preparação. Por este motivo,
não se pode ter uma teoria universal para este tipo de trabalho,
mas antes explicar as diferenças entre as diferentes soluções de
utilização de máquinas e tratamentos prévios.
A partir destas informações pretende-se reflectir sobre a
importância e repercussão de uma eficiente preparação dos
pavimentos, que é vital para se poder oferecer as garantias
necessárias de ancoragem na aplicação das resinas.
Do menosabrasivo ao mais abrasivo, encontramos:

GRANALHADO
O funcionamento da granalhadora, consiste em bater com bolas
metálicas sobre o pavimento. Uma turbina lança as bolas
metálicas contra o pavimento, automaticamente e mediante
aspiração, a máquina recupera as bolas projectadas, para
reutilizá-las e, o pó, é recolhido pelo aspirador, não produzindo
mais pó e não deixando resíduos no pavimento. Estes modelos de
máquinas abrem muito bem o poro e asseguram uma boa
ancoragem.
Aconselhável para pavimentos pintados, novas betonilhas,
pavimentos muito lisos e desgastados pelo uso.

Lixado
Abrasão com disco de diamante
Granalhado
Fresado
A escolha de um sistema ou de outro depende do tipo de pavimento
a aplicar. Quanto maior espessura tiver o sistema, mais exigentes
as necessidades de preparação.

LIXADO
A lixadora é uma máquina auxiliar para a preparação do
pavimento. Funciona a partir de um prato rotativo, à qual se a
incorpora uma lixa de carbono ou tungsténio. Tem sido a máquina
mais utilizada nos pavimentos; no entanto, o aparecimento de
certos modelos de máquinas e, a necessidade de garantir uma
boa ancoragem na aplicação dos pavimentos, o trabalho de
lixagem está cada vez mais a ser utilizado entre capas de pintura,
como máquina de apoio, ou para pequenas superfícies.

ABRASÃO COM DIAMANTE
A última geração de inovações no campo da preparação de
pavimentos, é o tratamento com diamante. Este sistema corta e
desgasta a superfície em vez de a golpear, conseguindo-se obter
um acabamento mais perfeito e uniforme.

FRESADORA
A fresadora tem a capacidade de decapar e rebaixar superfícies de
materiais diferentes, deixando o piso com muito boa ancoragem
para o seu posterior revestimento.

Actua sobre a superfície mediante golpes em rotação, deixando
um efeito ondulado desde 0,2 mm, até 5 cm. de profundidade
aproximadamente, dependendo do modelo de máquina. Tem a
possibilidade de usar diferentes tipos de fresas, com as quais se pode
rebaixar, abrir o poro ou arrancar revestimentos antigos, que, com
outras máquinas ou processo, seria muito lento e dispendioso.
Aconselhável para revestimentos com elevada espessura, como
multicamada, argamassas cimentícias, Autonivelantes, etc.

LIMPEZA / ASPIRACÃO

Com a utilização de diferentes tipos de granulometria do
diamante, consegue-se um grande desbaste, muito retalhado, até
uma abertura de poro, muito fina, sempre dependendo das
necessidades do pavimento quando terminado. Em algumas
ocasiões, pode ser necessário um fresado de reparação e,
posteriormente, um acabamento com diamante, para se conseguir
uma maior uniformidade no suporte, facilitando as aplicações
seguintes.

O aspirador é uma máquina complementar imprescindível. A seguir
a qualquer tratamento de preparação é imprescindível deixar a
zona de trabalho totalmente livre de pó, tanto no chão como em
suspensão no ar e assim, obter uma limpeza em profundidade da
superfície tratada, para poder realizar, à posterior, a aplicação dos
Sistemas Rayston para pavimentos, com a qualidade exigida.

Uma das suas características mais importantes é poder
trabalhar a seco. Aconselhável nos pavimentos pintados,
revestimentos, polimentos, etc.

Existem muitos tipos de aspiradores, para garantir um bom
funcionamento de aspiração, sendo aconselhável aspiradores de
uso industrial para trabalhos em contínuo e, com filtros especiais
para trabalhar com este tipo de pó extrafino, que é produzido
pelas máquinas neste tipo de pavimentos.
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PRIMÁRIOS
IMPRIMACIÓN EPÓXI 100
De aplicação manual. Sem dissolventes, de baixa
viscosidade, 2 componentes. Muito útil como selante de
suportes porosos. É muito importante aplicar na quantidade
suficiente, numa ou em várias c a p a s . Utiliza-se
essencialmente para a aplicação posterior de sistemas a quente e
em pavimentos.

IMPRIMACIÓN H
Sem dissolventes. Base água. Permite a selagem do suporte
antes da aplicação de resinas para impermeabilização, em
superfícies com 4% de humidade. Muito eficaz como selante de
suportes porosos, evitando o aparecimento de defeitos / bolhas
na membrana. Pode diluir-se com água, principalmente na
primeira capa. É muito importante aplicar em quantidade
suficiente, em uma ou em várias capas.

IMPRIMACIÓN TP
É uma resina de poliuretano aromático com dissolvente.
Selante. Por ter dissolvente, penetra mais em suportes de
betão do que o primário IMPRIMACIÓN H, e embora o preço
seja mais económico, consome-se mais produto. Seca mais
rapidamente por não ter água e, também, porque o dissolvente se
evapora muito rapidamente.

IMPRIMACIÓN ACTIVADORA PU
(promotor de aderência)
É um produto que não forma película. Não aplicar em
suportes húmidos ou molhados, nem com manchas de óleo ou
gordura esujidade. É muito importante não aplicar em suportes
com restos de sujidade, uma vez que uma boa parte da sua
composição é álcool, que se vai misturar e espalhar a
sujidade, impedindo a posterior aderência do sistema de
impermeabilização. Favorece a aderência dos produtos de
poliuretano em suportes vitrificados, cristal, azulejos, etc.

PÁG.6
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AUTONIVELANTES DE POLIURETANO
PAVIFLOOR
RESINA AUTONIVELANTE DE POLIURETANO
DESCRIÇÃO E APLICAÇÕES
Pavifloor é um produto de poliuretano de dois componentes,
usado como revestimento autonivelante e resistente, nos
seguintes locais:
•
•
•
•
•
•

Moradias
Fábricas, armazéns e zonas industriais
Garagens
Escritórios, restaurantes
Salas de edifícios comunitários (hospitais, residências,
escolas)
Zonas comerciais

PROPRIEDADES
•
•
•

Sem dissolventes.
Boa resistência à abrasão e aos riscos.
Boa resistência à compressão e ao impacto.

PAVIFLEX
RESINA AUTONIVELANTE FLEXIVEL DE POLIURETANO
DESCRIÇÃO E APLICAÇÕES
Paviflex é um produto de poliuretano de dois componentes,
usado como revestimento autonivelante e resistente, nos
seguintes locais:
•
•
•
•
•
•
•

Moradias.
Corredores.
Escritórios.
Cantinas/Restaurantes
Quartos de hospital / clínicas / residências.
Zonas comerciais.
Câmaras frigoríficas.

PROPRIEDADES
•
•
•

Sem dissolventes.
Boa resistência à abrasão e aos riscos.
Boa resistência à compressão e ao impacto. Capa de
rodagem aplicada sobre membrana impermeabilizante de
poliuretano.
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AUTONIVELANTES EPÓXI
EP NIVEL
REVESTIMENTO EPÓXI AUTONIVELANTE DE DOIS COMPONENTES
DESCRIÇÃO

APLICAÇÕES

EP Nível é um revestimento epóxi autonivelante de dois
componentes, pigmentado (transparente, em opção), para a
protecção de superfícies e pavimentos de betão. Permite
realizar pavimentos autonivelantes com 2-3 mm de espessura
n u m a única camada, para superfícies de betão submetidas
a grande desgaste, em todo o tipo de zonas interiores.

Especialmente desenvolvido para ser aplicado em zonas
secas, pelo seu acabamento liso, brilhante e com grande
facilidade de limpeza.
•
•
•
•

Zonas industriais.
Zonas pouco ventiladas.
Parques de estacionamento
Armazéns.

Pode ser utilizado como primário para todas as camadas de
aplicação de um sistema multicamada ou autonivelante. As
diferentes opções de uso dependem dos sistemas de aplicação,
das misturas com inertes e, do tipo de pigmento escolhido.
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EP AQUANÍVEL
REVESTIMENTO EPÓXI BASE ÁGUA DE DOIS COMPONENTES
DESCRIÇÃO
EP Aquanível é um revestimento epóxi de dois componentes,
base água, para a protecção de superfícies e pavimentos de
betão. Autonivelante, de fácil aplicação, pode ser aplicado em
superfícies ligeiramente húmidas ou com humidade residual.
Impermeável à água mas permeável ao vapor de água,
característica que permite ao suporte transpirar, para eliminar
as possíveis acumulações de água e, anular o aparecimento
de eventuais bolhas.
APLICAÇÕES
É um revestimento autonivelante, para protecção de pavimentos
em betão, em todo o tipo de zonas interiores, tais como:
•
•
•
•

Zonas industriais
Zonas pouco ventiladas
Parques de estacionamento
Armazéns

PAVIFLOOR EP
REVESTIMENTO EPÓXI AUTONIVELANTE
DESCRIÇÃO

APLICAÇÕES

Pavifloor EP é um revestimento epóxi autonivelante de dois
componentes, pigmentado, para a protecção de superfícies e
pavimentos em betão. Permite realizar pavimentos autonivelantes de 2-5 mm de espessura, numa única camada, com
alta resistência ao impacto, para pavimentos de betão
submetidos a alto desgaste, em todo o tipo de zonas interiores.

•
•
•
•

Zonas industriais
Áreas residenciais, corredores, escritórios, restaurantes
Parques de estacionamento
Armazéns
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AUTONIVELANTE
DE POLIURETANO-CIMENTO
RAYCRETE
PAVIMENTO DE POLIURETANO-CIMENTO DE ALTA RESISTÊNCIA
DESCRIÇÃO

APLICAÇÕES

Raycrete é um sistema de poliuretano cimentoso para
pavimentos com superfícies submetidas a grandes agressões
e choques térmicos. Raycrete é um sistema que se apresenta
sobre a forma de um kit pré-doseado de três componentes, na
forma de dois líquidos e uma carga mineral.
Aplica-se pigmentado. Apresenta:
•
•
•
•
•
•

Muito boa resistência aos ácidos orgânicos e a detergentes
Aplicado numa única capa
Cura rápida (entre 4 horas a uma noite)
Estável à temperatura
Alta durabilidade
Resistência aos choques térmicos (limpeza com água
quente a alta pressão)
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Em geral, adequado para ser aplicado em superfícies expostas
a frequentes choques térmicos e agressões relacionadas com
tratamentos de desinfecção e limpeza.
•
•
•
•

Indústria alimentar; conserveiras, congelados
Instalações de processamento de alimentos. Cozinhas.
Indústria farmacêutica e química
Manutenção de veículos, galvanoplastia e qualquer zona
de uso pesado.

Todos estes campos e aplicações devem aceitar um
compromisso entre a facilidade de limpeza e a resistência ao
deslizamento. Os pavimentos mais lisos podem requerer maior
frequência de limpeza, enquanto pavimentos mais rugosos
precisam de uma limpeza mais agressiva.
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PINTURA E PAVIMENTOS HOT-SPRAY
KRYPTANATE SPRAY
REVESTIMENTO HÍBRIDO POLIURETANO-POLIASPÁRTICO PARA A
PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES
DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS
O sistema Kryptanate Spray consiste num polímero híbrido
poliuretano-poliaspártico à base de reactivos derivados do ácido
aspártico, que oferece uma reactividade moderada, comparada
com as aminas polifuncionais usadas tradicionalmente na
formulação de poliureias. A elevada reactividade dos sistemas
de poliureia clássicos resulta em tempos de formação de gel
extremadamente curtos e, numa Auto nivelação do produto
insuficiente, afectando negativamente o acabamento final e a
estética.
Este novo sistema oferece as características de aplicação e
propriedades desejadas em aplicações industriais, marítimas
ou arquitectónicas actuais. Como benefícios adicionais, um
tempo de cura rápido, inclusivo a baixa temperatura ambiente,
muito boa aderência e, elevada resistência à corrosão, que
podem resultar em poupanças importantes de tempo e dinheiro.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revestimento duro e resistente numa só aplicação
Dois componentes. Desenvolvido para a aplicação c/ máquina
Poliuretano alifático. Não fica amarelado
Excelente conservação do brilho e da cor
Praticamente isento de dissolventes. Não inflamável
Tempo de cura curto
Propriedades anticorrosivas
Elevada resistência à intempérie.
Cura a baixa temperatura
Obtenção de elevadas grossuras numa só aplicação
Ideal em construção nova e em reabilitação
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PINTURAS E MULTICAMADA
EPÓXI

EP AQUACOAT
PINTURA EPÓXI BASE ÁGUA DE DOIS COMPONENTES PARA PAVIMENTOS
DESCRIÇÃO
EP Aquacoat é uma pintura epóxi de dois componentes, base
água, pigmentada, para a protecção, entre outras, de
superfícies e pavimentos em betão. Impermeável à água, mas
permeável ao vapor de água, característica que permite ao
suporte respirar, para eliminar as possíveis acumulações de
água e aparecimento de bolhas. É composto por um kit pré
dosificado de dois componentes de base água, já pigmentado.
APLICAÇÕES
Revestimento pigmentado de fácil aplicação, que pode s e r
aplicado em superfícies ligeiramente humedecidas ou, com
alguma humidade residual.
•
•
•
•
•

Zonas industriais
Zonas pouco ventiladas
Parques de estacionamento
Armazéns
Revestimento interior de túneis
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EP MULTILAYER AQUA
REVESTIMENTO EPÓXI BASE AGUA PARA SISTEMAS MULTICAMADA
DESCRIÇÃO
EP Multilayer Aqua é um revestimento epóxi de dois
componentes, base água, para a protecção de superfícies e
pavimentos de betão. Desenvolvido para a aplicação de sistemas
multicamada. Impermeável à água e permeável ao vapor de
água, característica que permite ao suporte transpirar, para
eliminar possíveis acumulações de água e criação de bolhas.
APLICAÇÕES
Revestimento multicamada, protecção de pavimentos de betão,
para todo tipo de zonas interiores, como:
•
•
•
•
•

Zonas industriais
Zonas pouco ventiladas
Parques de estacionamento
Armazéns
Zonas cobertas

Este sistema multicamada pode ser aplicado em superfícies
ligeiramente humedecidas ou com humidade residual.
Terminar com a aplicação de uma camada de EP Aquacoat.

EP MULTILAYER BARNIZ
REVESTIMENTO EPÓXI 100% SÓLIDOS DE DOIS COMPONENTES E DE ALTAS
PRESTAÇÕES PARA REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS.
DESCRIÇÃO
EP Multilayer Barniz é um revestimento epóxi de dois
componentes, transparente, para a protecção de superfícies e
pavimentos de betão. Desenhado para o uso universal em
sistemas multicamada desde o primário até ao acabamento.
APLICAÇÕES
Consiste num revestimento multicamada, de protecção para
pavimentos de betão submetidos a alto desgaste mecânico, em
todo tipo de zonas interiores, como:
•
•
•
•
•

Zonas industriais.
Zonas pouco ventiladas.
Parques de estacionamento
Armazéns.
Zonas comerciais

Este material pode ser utilizado como primário, em todas as
camadas de aplicação de um sistema multicamada ou, como
autonivelante. As diferentes opções de utilização dependem
dos sistemas de aplicação, das misturas com inertes e, da
pigmentação ou não, do produto. Adequado para a
preparação de argamassas secas.
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EP COAT 100
REVESTIMENTO EPÓXI PIGMENTADO DE DOIS COMPONENTES E DE ELEVADAS
PRESTAÇÕS PARA REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS
DESCRIÇÃO
EP Coat 100 é um revestimento epóxi de dois componentes,
pigmentado, para a protecção de superfícies de b e t ã o .
Desenvolvido para um uso universal em sistemas multicamada,
desde o primário até ao acabamento, sendo o seu uso
também possível como pintura epóxi.
APLICAÇÕES
Revestimento pigmentado de fácil aplicação. Consiste num
revestimento multicamada, protector para superfícies de betão
submetidas a alto desgaste mecânico, em todo o tipo de zonas
interiores, como:
•
Zonas industriais.
•
Zonas pouco ventiladas.
•
Parques de estacionamento
•
Armazéns.
•
Zonas comerciais
Este material pode ser utilizado como primário, para todas as
camadas de aplicação de um sistema multicamada ou, como
autonivelante. As diferentes opções de utilização dependem
dos sistemas de aplicação, das misturas com inertes e, da
pigmentação do produto.

EP COAT F
REVESTIMENTO EPOXI PARA PAVIMENTOS E SUPERFÍCIES EM APLICAÇÕES
ALIMENTARES
DESCRIÇÃO
EP Coat F é um revestimento epóxi (branco) para a protecção
de superfícies diversas e pavimentos de betão em contacto
com alimentos.
APLICAÇÕES
Desenvolvido para ser utlizado como pintura epóxi na indústria
alimentar, sendo o seu uso também possível nos sistemas
multicamada, desde o primário até ao acabamento.
•
•
•

Depósitos alimentares
Silos
Depósitos de vinho.

Certificado segundo regulamento UE 10/2011, materiais e objectos
plásticos destinados a entrar em contacto com alimentos.
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PAVIMENTOS SANITÁRIOS
1. Produtos base Epóxi
MICROLYMER EP/ VERNIZ
PINTURA EPÓXI BASE ÁGUA DE DOIS COMPONENTES PARA PAVIMENTOS COM
PROTEÇÃO ANTI-BACTERIANA E ANTI-FUNGOS
DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS
Microlymer EP é uma pintura epóxi de dois componentes, base
água, pigmentada, para a protecção, entre outras, de
superfícies e pavimentos de betão, que requerem uma
protecção antibacteriana e anti fungos.
Impermeável à água, mas permeável ao vapor de água,
característica que permite a respiração do suporte para
eliminar as possíveis acumulações de água e ocorrência de
bolhas. É composto por um kit pré-doseado de dois
componentes, base água, pigmentado ou, em opção, verniz.

Microlitix certifica a actividade biocida de todos os seus
produtos depois de aplicados.
A certificação inclui a verificação do resultado bactericida do
material, depois de aplicado, relativo ao Staphylococcus
aureus, segundo a Norma ISO 22196.
Microlitix certifica que a actividade biocida de MicroLymer EP
tem uma duração de 3 anos.
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PÁG.15

MICROLYMER NIVEL ADVANCE
REVESTIMENTO EPÓXI AUTONIVELANTE PARA PAVIMENTOS COM PROTEÇÃO
ANTI-BACTERIANA E ANTI-FUNGOS
DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS
Microlymer Nível Advance é um revestimento epóxi autonivelante de dois componentes, pigmentado (opcão,
transparente), para a protecção de superfícies e pavimentos de
betão que necessitam cuidados antibacterianos e anti fungos.
Permite realizar pavimentos autonivelantes de 2-3 mm de
espessura, numa única camada, para pavimentos de betão
submetidos a alto desgaste, em todo o tipo de zonas interiores.

PÁG.16

Microlitix certifica a actividade biocida de todos os seus
produtos depois de aplicados.
A certificação inclui a verificação do resultado bactericida do
material depois de aplicado, sobre o Staphylococcus aureus,
segundo a Norma ISO 22196.
Microlitix certifica que a actividade biocida de MicroLymer
Nível Advance tem uma duração de 3 anos.
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2. Produtos base Poliuretano
MICROLYMER PU
REVESTIMENTO DE POLIURETANO ALIFÁTICO, BASE ÁGUA, COM RESISTÊNCIA
ANTI-BACTERIANA E ANTI-FUNGO
DESCRIÇÃO E CARACTRÍSTICAS
Microlymer PU é uma resina de elevadas prestações à base de
poliuretano alifático de 2 componentes, com propriedades
antibacterianas e anti fungos, de base aquosa, que proporciona
revestimentos duros e flexíveis, com elevada resistência à
abrasão e aos agentes químicos. Constitui-se como uma
protecção superficial excelente para pavimentos submetidos a
uma intensa acção de desgaste. Este produto não amarelece
em exposição aos raios UV, sendo um produto apto para uso
exterior.
A ausência de dissolventes permite a colocação deste produto em
zonas com a presença de pessoas, sem a necessidade de as
ter de evacuar. Este produto é apresentado nas versões incolor e
pigmentado, com acabamento brilhante.

Microlitix certifica a actividade biocida de todos os seus
produtos depois de aplicados.
A certificação inclui a verificação da efectividade bactericida
do material depois de aplicado, sobre o Staphylococcus
aureus, segundo a Norma ISO 22196.
Microlitix certifica que a actividade biocida de MicroLymer PU
tem uma duração de 3 anos.
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PÁG.17

SELANTES ALIFÁTICOS
COLODUR ECO
REVESTIMENTO DE POLIURETANO ALIFÁTICO BASE AQUOSA
DESCRIÇÕES E APLICAÇÕES

APLICAÇÕES

Colodur Eco é uma resina de elevadas prestações, à base de
poliuretano alifático de 2 componentes, de base aquosa, que
proporciona revestimentos duros e flexíveis, com elevada
resistência à abrasão e aos agentes químicos. Constitui uma
protecção superficial excelente para pavimentos submetidos
a uma intensa acção de desgaste. Este produto não
amarelece quando exposto aos raios UV, sendo um produto
apto para uso exterior. A ausência de dissolventes permite a
colocação deste produto em zonas, com a presença de
pessoas, sem ter necessidade de as evacuar. Este produto é
apresentado nas versões incolor e pigmentado, com
acabamento brilhante.

•

PÁG.18

•
•
•
•

Garagens e parques de estacionamento com tráfego
intenso.
Naves industriais.
Campos de ténis e zonas de recreio.
Todos os pavimentos em betão/cimento.
Selagem e protecção de pavimentos epóxi multicamada,
autonivelantes epóxis e PU e autonivelantes cimentosos.
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COLODUR
RESINA MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO ALIFÁTICO PARA ACABAMENTO DE
PAVIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
DESCRIÇÃO E APLICAÇÕES
Colodur é uma resina de elevadas prestações à base de poliuretano monocomponente alifático, que reage com a humidade ambiental,
proporcionando revestimentos duros e flexíveis, com elevada resistência a abrasão e aos agentes químicos.
Constitui uma protecção superficial excelente para pavimentos submetidos a uma intensa acção de desgaste e, para membranas
de impermeabilização de poliuretano aromático. Este produto não amarelece em exposição aos raios UV.
PROPRIEDADES

APLICAÇÕES

•
•

•

•
•
•
•

Acabamento transparente e brilhante.
Ao ser um produto monocomponente, evita as misturas e
facilita a sua utilização em obra.
Estabilidade total da cor e aos raios UV.
Excelente resistência à abrasão e ao desgaste.
Cura e repintura rápida.
Bom poder de cobertura

•
•
•
•
•

Garagens e parques de estacionamento com tráfego
intenso.
Naves industriais. Câmaras frigoríficas.
Campos de ténis e zonas de recreio.
Todos os pavimentos em betão/cimento.
Selagem e protecção de pavimentos à base de cimentos
epóxi autonivelantes.
Acabamento de protecção para membranas de
impermeabilização de tipo poliuretano aromático.

PRODUTOS AGLOMERANTES
PAVISTONE 1K
RESINA DE POLIURETANO ALIFÁTICO PARA ADICIONAR INERTES NATURAIS
DESCRIÇÃO

APLICAÇÕES

Pavistone 1K é u m sistema para aglomeração de i n e r t e s
para pavimentos, que permite obter uma superfície lisa,
atractiva, contemporânea, dura, com baixa manutenção, com
acabamento poroso ou semi poroso, em função do tipo de inertes
utilizados. A superfície final é um sistema de amálgama, sem
juntas, flexível e resistente ao aparecimento de rachas. É
fornecido incolor.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PÁG.20

Caminhos/Trilhos
Canteiros
Parques de estacionamento
Ciclovias
Cercas
Rampas
Zonas pedonais
Parques temáticos
Zonas comerciais
Estradas
Passadeiras
Urbanizações
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PAVISTONE EPOXY LY
RESINA EPOXI 100% SÓLIDOS DE DOIS COMPONENTES E DE BAIXO
AMARELECIMEMTO PARA A AGLOMERAÇÃO DE INERTES NATURAIS
DESCRIÇÃO
Pavistone Epóxi LY é uma resina epóxi de dois componentes,
transparente, para a aglomeração de inertes naturais.
Desenvolvido para ser utilizado como sistema de aglomeração
de inertes, para obter um solo liso, atractivo, contemporâneo,
duro, com baixa manutenção, com acabamento poroso ou
semi poroso, em função do tipo de inertes utilizados.
APLICAÇÕES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caminhos
Canteiros
Ciclovias
Cercas
Rampas
Zonas pedonais
Parques temáticos
Zonas comerciais
Estradas
Passadeiras
Urbanizações

PAVISTONE EPOXY UV
RESINA EPÓXI ESTÁVEL À LUZ, 100% PARA A AGLOMERAÇÃO DE INERTES NATURAIS
DESCRIÇÃO
Pavistone Epóxi UV é uma resina epóxi de dois componentes,
transparente, para a aglomeração de inertes naturais.
Desenvolvido para ser utilizado como resina para a realização
de cimentos secos ou drenantes e, como aglomerante de
pedras decorativas e areias de sílica, de cor estável perante a
luz do sol.
APLICAÇÕES
Pela sua baixa viscosidade é facilmente misturável e aplicável,
tem um excelente poder de penetração sobre o suporte e o
inerte. É também possível utilizá-la para pequenas reparações ou
irregularidades do suporte, misturando a resina com inertes
finos para preparar uma argamassa de reparação.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caminhos/Trilhos
Canteiros
Ciclovias
Cercas
Rampas
Zonas pedonais
Parques temáticos
Zonas comerciais
Estradas
Passadeiras
Urbanizações
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LIGANTE DE CAUCHO
AGLOMERANTE DE POLIURETANO PARA GRÃOS DE BORRACHA
DESCRIÇÃO E PROPRIEDADES

APLICAÇÕES

O Ligante de Caucho é uma resina de poliuretano
aromática, monocomponente. Esta resina é um produto
adequado para actuar como aglomerante de borracha
granulada, obtendo-se um elastómero compacto e
económico, de elevadas propriedades finais, para uso em
parques infantis, canteiros, zonas de entretenimento,
transporte de cavalos, enchimento anti vibração para vias
férreas, etc. Produto ideal para ser utilizado em sistema
continuo ou a pl ic aç ã o “in-situ”
•
•
•

Resina de baixa viscosidade. Aglomera muito bem
borrachas com diferentes granulometrias.
Baixa coloração (em relação aos produtos à base de
outros isocianatos. Sem ftalatos.
Elevadas propriedades e elasticidade. Boa resistência ao
rasgo.

PÁG.22

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canteiros.
Pavimento decorativo:
Zonas ajardinadas
Encostas
Terraços
Rotundas
Ornamentos artesanais.
Jardins Zen entre outras.
Pavimento de segurança
Parques Infantis.
Zonas recreativas.
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