PAVIMENTOS EM BETÃO
PAVIMENTOS COM AGREGADOS DECORATIVOS

UNIDÉCOR® AREIA

É a solução indicada para aplicação em pavimentos exteriores, onde se pretenda um terreno
consolidado com aparência natural. Apresenta ligeira desagregação superficial.

O
UNIDÉCOR®
AREIA
preserva
as
características dos solos compactados com
solidez e estabilidade. A desagregação
superficial confere o aspeto de terreno, mas a
base é sólida e firme.

VANTAGENS








Diversidade de cores
Antiderrapante
Adaptação ao meio ambiente
Proteção do meio ambiente
Prevenção de inundações
Restabelece lençóis freáticos
Fácil aplicação

CAMPOS DE APLICAÇÃO








Caminhos e áreas de tráfego pedonal
Ciclovias
Pavimentos em parques e jardins
Campos desportivos
Acessos e caminhos florestais
Arranjos urbanísticos
Pavimentos exteriores onde seja necessário
um caminho de areia estabilizado, resistente e
limpo, sem grandes cuidados de manutenção

PAVIMENTOS EM BETÃO
PAVIMENTOS COM AGREGADOS DECORATIVOS

UNIDÉCOR® AREIA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Massa volúmica (valor indicativo)
Resistência à compressão

2000 – 2300 kg/m3
1 a 4 MPa*

*dependendo do grau de compactação

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO








De uma forma geral deverão ser observadas as boas práticas da execução de pavimento. Preparar o
terreno base, procedendo a uma compactação adequada de forma a possibilitar uma base sólida e
desempenada;
É recomendável humedecer o terreno no caso de este estar muito seco ou se as condições ambientais
forem agressivas (tempo quente e seco);
O produto não é bombeável e o seu transporte até ao local de obra efetua-se em camiões de caixa aberta
(que deverão ser cobertos para evitar a secagem superficial);
O produto deve ser aplicado em sobre espessura;
Não adicionar água ou qualquer outra matéria-prima ao UNIDÉCOR® AREIA, sob pena de comprometer
as suas características e desempenho;
A realização de juntas poderá ser feita previamente ou durante a betonagem no estado fresco;
O aspeto final do UNIDÉCOR® AREIA não deverá apresentar arestas expostas.

APOIO TÉCNICO
A SECIL e a UNIBETÃO prestam apoio personalizado, a
obras individuais em todas as fases, desde o projeto,
passando pelos estudos de composição e
acompanhamento em obra.

NOTAS FINAIS
Deve sempre ser confirmada a viabilidade de fornecimento do
produto junto dos nossos serviços comerciais, em função da
localização e características da obra. A informação que consta
neste documento, não dispensa a leitura atenta da ficha
técnica do produto.
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