FICHA TÉCNICA
VIAKOLOR – SLURRY COLORIDO
DESCRIÇÃO
Argamassa composta principalmente por inertes seleccionados de granulometria
controlada e natureza siliciosa, resinas sintéticas e pigmentos.
Utiliza-se geralmente como acabamento de pavimentos de betão ou mistura
betuminosa, melhorando o seu aspeto.
É utilizado em:
 Pistas
desportivas
recreativas.

e

zonas

 Bermas, separadores e rotundas.
 Ciclovias e passeios pedonais.
 Rotas “ecológicas” (vias turísticas,
caminhos de peregrinação, etc.).
 Pavimentos
em
estacionamentos.

garagens

e

 Pavimentos em naves industriais
com tráfego ligeiro de pneus.

VANTAGENS
 Consistência de argamassa.

 Grande resistência ao choque.

 Boa trabalhabilidade.

 Boa lavabilidade.

 Boa resistência à abrasão.

 Permeável ao vapor de água.

 Boa resistência aos hidrocarbonetos
e lubrificantes.

 Classificado
inflamável.

 Elevada flexibilidade.

 É um produto inodoro .

 Impermeabilidade à água.

 É produzido numa
variedade de cores.

 Grande resistência
atmosféricos.

aos

agentes

como

não

grande

 Grande resistência às salinidades.
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
Tipo

Argamassa com consistência de pasta acrílica

Teor de sólidos em peso (%)

83%

Teor de sólidos em volume (%)

73%

Densidade

1,6 – 1,75 Kg/l

Resistência à abrasão (PRB 7/86)

< 10 gr

Aderência (20ºC, humidade < 50%)

8 horas

Cura Inicial (20ºC, humidade < 50%)

24 horas

MODO DE APLICAÇÃO
Preparação:

É aconselhado antes da abertura das embalagens de VIAKOLOR, virar as mesmas
para baixo durante alguns minutos. Este procedimento irá ajudar na
homogeneização do produto.
A superfície a ser tratada deve ser cuidadosamente limpa de poeira, óleo, etc.
Dependendo do estado do pavimento, o rendimento do produto rondará os 2-3
Kg/m2.
Informações relativas à diluição:

Aplicar uma primeira camada mais fina (de forma a preencher os vazios),
previamente diluída. Dependendo das condições atmosféricas, cada balde de
VIAKOLOR deverá ser diluído com 2-3 litros de água. Em dias de muito calor é
aconselhada a diluição com 3 litros de água.
A segunda camada deverá ser mais espessa. Para esta camada, cada balde deverá
ser diluído com 1,5 litros de água.
Procedimento aconselhável:
1) Num recipiente limpo e vazio com capacidade suficiente, verter 1 a 2 baldes de
VIAKOLOR , diluir gradualmente e ir misturando para a cor ficar homogénea.
2) Quando se derrama o VIAKOLOR do recipiente para o chão, deve ser vertido em
cordão.
3) Como a 1ª camada é mais diluída, os lancis deverão ser isolados para não se
sujarem.
4) Assim que a primeira camada estiver seca, aplicar de seguida uma segunda de
mão, geralmente após 24horas.
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Informações adicionais:
O produto não deve ser aplicado a temperaturas abaixo dos 10ºC.
É necessário que o local onde irá ser feita a aplicação, esteja convenientemente
ventilado para ser possível uma cura adequada.

ARMAZENAGEM

Em condições normais, o armazenamento do produto poderá ocorrer por
períodos de 6 meses.
Durante o seu armazenamento deve manter-se o recipiente na posição vertical
e evitar exposição directa aos raios solares.
Se no momento da aplicação o produto apresentar sedimentação, deve agitarse até se conseguir uma mistura homogénea.

EMBALAGEM
Encontram-se disponíveis os seguintes tipos de embalagens:

 Embalagens de 30 Kg.
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