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Ficha de Produto  

Eco-Color 

Revestimento colorido  para protecção de pisos betuminosos  

Descrição  

 Eco-Color é um revestimento na base de uma dispersão acrílica para a protecção de 

pavimentos betuminosos, em exteriores. Não contém solventes.  

Utilizações  

Produto aplica-se sobre revestimentos asfálticos:  

• Ciclovias.  

• Parques de estacionamento, garagens, campos de jogos, etc.  

• Selagem de parques de recreio e parques de jogos.  

• Para a confecção de revestimento colorido para campos de ténis,  

Eco-Color é sem dúvida uma opção duradoira e económica.  

Características /  

• Resiste a óleos, à fricção e à intempérie.  

Vantagens  

• Elevada resistência à derrapagem, mesmo molhado.  

• Sem solventes.  

• Não necessita de primário.  
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Dados do produto  

Aspecto /  

Cor Verde, vermelho acastanhado, amarelo ocre, cor telha, cinzento claro e antracite (cinzento 

escuro).  

Fornecimento  

Embalagens 30 kg.  

Armazenagem e Conserva-se durante 1 ano a partir da data de fabrico, na embalagem original 

não conservação encetada. Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar directa.  

 

 

Dados técnicos  

Base química  

Dispersão aquosa de resinas acrílicas.  

Massa volúmica Aprox. 1,65 kg/dm3.  

 

Informação sobre o sistema  

Estrutura do sistema  

Como revestimento de pavimentos betuminosos:  

Em bases muito compactas e/ou pouco absorventes, poderá diluir-se a primeira demão com 

aprox. 10% de água.  
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Pormenores de aplicação  

Consumo / Rendimento  

1 – 1.3 kg/m2 (em duas camadas), no caso de pavimentos asfálticos finos e compactos.  

O consumo poderá ser ligeiramente inferior se a base se apresentar pouco absorvente e sem 

rugosidade ou ligeiramente superior se a base estiver muito rugosa e/ou absorvente.  

Preparação da base  

Encher ou reparar orifícios na base antes da pintura, através da execução de uma argamassa 

sintética  

A base deverá encontrar-se limpa. Em tempo muito quente a base deverá ser molhada com 

água pouco antes da aplicação.  

A base pode estar ligeiramente húmida mas sem água visível à superfície.  

A base deve estar nivelada e sem poças de água.  

Condições de aplicação / Limitações  

Temperatura da base  

Mínima +8 ºC. e ambiente  

A aplicação só se deverá efectuar com tempo seco, mas não em dias muito quentes, e sem 

exposição aos UV. Nos meses mais quentes o Eco-Color deverá ser aplicado preferencialmente 

de manhã cedo.  

 


