
 

 

  

reparador asfáltico plus massas asfálticas 

Aglomerado asfáltico de reparação a frio. 

Características de tapa buracos. 

// Excelente reparador de pavimentos. Não 

necessita cortar o tráfego. 

• Reparação do asfalto altamente eficaz 

• A sua aplicação não requer qualquer 

preparação 

• Resultado: camada de asfalto duradoura, 

estável, flexível 

• Aplicação muito rápida 

• Produto previamente ensacado360 

1. Pavimento asfáltico danificado. 

 

2. Produtos que impedem a circulação do 

trânsito. 

 

3. Massas asfálticas de difícil aplicação e 

exigência de recursos. 

 

4. Variações no clima que impedem 

reparações rápidas 

1. O REPARADOR ASFÁLTICO PLUS é 

especialmente concebido para pequenas 

reparações, como por ex: buracos no asfalto, 

enchimento e acabamento das tampas de 

saneamento que necessitem de reparação ou em 

saneamentos novos. 

2. A aplicação deste produto permite a imediata 

circulação do trânsito nas zonas reparadas. 

3. A aplicação do REPARADOR ASFÁLTICO 

PLUS não requer qualquer preparação nem uso 

de primário, não necessita de ser misturado, é fácil 

de aplicar, não requer meios especiais de 

aplicação nem mão de obra desnecessária → 

Poupança de recursos. 

4. Este produto pode ser aplicado em qualquer 

altura do ano e é fácil de trabalhar mesmo com 

temperaturas mais baixas. 



 

 

 

reparador asfáltico plus 

 
massas asfálticas 

 

• Reparações de buracos 

• Enchimento e acabamento tampas de saneamento (caixas 

de esgoto) 

• Fissuras e depressões na estrada 

• Câmaras municipais 

• Juntas de freguesia 

• Empreiteiros de construção civil e obras públicas 

• Empresas de manutenção de água e gás 

• Parques de estacionamento 

• Parques de campismo, entre outros.  

 Se uma operação não for suficiente para se obter a cota desejada, poderá realizar esta operação 

quantas vezes as necessárias, sempre com camadas inferiores a 5 cm. Após abertura da embalagem, o 

produto deve ser utilizado na totalidade. 

Aspeto Pasta negra 

Aroma Asfalto 

pH 4-6 

Fornecimento Baldes de 25 Kg. Produto ensacado. 

 

 

 

Instruções 

 


