PAVIMENT EPOXI AUTONIVELLANT
Usos admesos
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Apropiat per al tractament de
paviments en indústries amb trànsit
continu i pesat, indústria química,
sales de bateries, sector alimentari,
supermercats, hangars, tallers mecànics,
fàbriques tèxtils, impremtes, magatzems
en general, molls de càrrega, locals
comercials, per a decoració de sòls
industrials, pàrquings, etc.
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St. Celoni

Procés

3
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PINTAT DE PAVIMENTS

Pàrquing Granollers

Rampa Pàrquing - BCN

PAVIMENT MULTICAPA

S’obté a partir de diferents capes de
resines epoxi o poliuretà, incorporant
a continuació àrids de sílice neutres de
granulometria seleccionada. Per a un
acabat decoratiu amb quars de colors.

• Preparació del suport (granallat, fresat,
escatat).
• Enmallat de juntes i fissures.
• Reparació de desperfectes.
• Aplicació de la 1ª capa de resina.
• Escatat superficial.
• Aplicació de la resina autonivellant.
• Aplicació de la capa de segellat final.

Procés

Zoo de Barcelona

Procés
• Preparació del suport (granallat,
fresat, escatat).
• Enmallat de juntes i fissures.
• Reparació de desperfectes.
• Aplicació de la 1ª capa de resina +
àrids de sílice de granulometria
seleccionada (0,03-0,09). Escatat
superficial.
• Aplicació de la 2ª capa de resina.
Realització d’alfombrat amb corindó
negre.
• Aplicació de la 3ª capa de resina. Capa
de segellat final.
• Aplicació de capa de poliuretà d’acabat final.

Aplicació d’una
o més capes
d’imprimació de
resina: epòxid o
poliuretà amb
llana dentada.
L’aplicació de dos
capes mitjançant
rodet o pistola
airless segons
suport.
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• Preparació del suport
(granallat, fresat, escatat).
• Enmallat de juntes
i fissures.
• Reparació de
desperfectes.
• Aplicació de la 1ª capa
resina d’imprimació.
• Aplicació de la 2ª capa
de epoxi o poliouretà.
• Aplicació de la 3ª capa
de epoxi o poliouretà,
capa d’acabat final
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El sistema
d’impermeabilització
APLIPOL, està basat en l’aplicació de la
APLIPOL
membrana de poliuretà líquida. Es pot aplicar
sobre qualsevol superfície, en diferents
capes, aconseguint una membrana contínua,
elàstica, resistent a la intempèrie, d’excel·lent
adherència i 100% impermeable.
Donem les sol·lucions als problemes de
goteres, humitats, filtracions, etc per obtenir el
certificat ITE (Inspecció Tècnica de l’Edifici)
Avantatges
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• Fàcil aplicació: monocomponent que no necessita ser armat (només
punts singulars).
• Excel·lent adherència sobre qualsevol superfície, en la majoria de
casos no necessita imprimació.
• Producte líquid amb membrana continua i elàstica, que s’adapta
sobre tot tipus de cobertes.
• Fàcil localització i reparació de fissures.
• Rehabilitació evitant enderrocaments, grans treballs o el sobrepes.
• Alta resistència a l’intempèrie i U.V.
• Alta resistència a la química.
• Manté les característiques en temperatures extremes (-40ºC i +80ºC).
• Alta resistència a l’abrasió i a la tensió.
• Gran elasticitat.
• Membrana totalment impermeable que resisteix el contacte permanent
amb l’aigua, a l’hidròlisis i als microorganismes (No absorció d’aigua).
• Permet la difusió del vapor.
• Permet l’aplicació a baixa temperatura.
• Permet l’aplicació del consum necessari amb 1, 2 o 3 capes depenent de
les necessitats.
• Més de 25 anys d’expèrincia en el sector.

Coberta Comunitària - BCN

Aplicació
• Pot aplicar-se amb rodet, pinzell, llana dentada o pistola airless.
• El rendiment és d’1,5 a 2 Kg/m 2 , aplicat en 1, 2 ó 3 capes amb un
temps de freguat d’unes 8 hores.
• En cas de dissolució, solament aplicar xileno i fins a una proporció
màxima d’un 10%.
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OBRES REALITZADES:

Plaça de Sants - BCN

c. Cristòbal de Moura - BCN

UPC - BCN

St. Celoni - Ind. Química

c. Parlament - BCN

c. Marqués de Monistrol - St. Feliu de Llobregat

c. Indústria - BCN

c. Hospital - BCN

Montornès del Vallès
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