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FITXA TÈCNICA
PAVITRANS
Descripció:
Slurry acrílic a l’aigua.
Aplicacions:
Recobriment per a l’acabat de terres exteriors i interiors de formigó. Especialment indicat per a
instal·lacions esportives, zones per vianants i cobertes transitables.
Propietats:
És de fàcil aplicació i perfectament transitable per a persones o vehicles lleugers. Té una alta
resistència a l’abrasió i desgast i bona resistència a la intempèrie. Permet una ràpida posada en
servei.
Instruccions d’ús:
Llana, espàtula de goma, corró d’estucar. No diluir, producte a l’ús. Neteja amb aigua. Interval de
repintat: mínim 24 hores a 20ºC. Màxim no te.
Aplicar amb temperatures superiors a +5ºC i humitat relativa inferior al 80%. La temperatura de la
pintura i de la superfície s’ha de trobar per sobre d’aquest límit. No aplicar si es preveuen pluges,
amb humitats altes o en zones amb previsió de rosada.
Deixar forjar completament el formigó. Eliminar lletada de forjat, eflorescències, pols, greixos i altres
contaminants mitjançant procediments mecànics o manuals.
Aplicar dos o mes capes de PAVITRANS a raó de 2 kg per m² i capa. Deixar assecar 24 hores entre
capes.
Especificacions:
Aspecte:
Color:
Rendiment:
Pes específic:
Assecat al tacte:
Punt inflamació:
COV’s:

Setinat
Vermell, verd i gris
2 kg/m² i mil·límetre d’espessor
1.800 +/- 0.020 Kg./litre
6-8 hores a 20ºC i 60% humitat relativa
Ininflamable
Compleix Directiva 2004/42/CE (RD22/2006) Annexa
subcategoria i) 3 g/l (30 g/l màxim a partir 01.01.2010)

i

Observacions:
El producte pot aplicar-se sobre una gran varietat de suports o productes. Es recomana per a suports
que no siguin de formigó, consultar al departament Tècnic.
El producte pot aplicar-se sobre suports amb lleugera humitat residual, no aplicar sobre paviments
molls o que tinguin algun defecte en l’aïllament.
No utilitzar aigua salabrós, químicament contaminada, tèrbola o excessivament calcària com diluent
ja que podria alterar les propietats del recobriment.
Emmagatzemar el producte en llocs frescos i secs. Evitar l’exposició directa de l’envàs al sol.
Seguretat:
Producte a l’aigua, no requereix instruccions especials per a la seva aplicació. Els envasos porten les
corresponents etiquetes de seguretat, indicacions de les quals s’han d’observar. A més a més s’han
de seguir les exigències de la legislació nacional o local .

