Reparar bem à primeira, é agora mais
rápido e mais fácil do que nunca.
O AQUA PATCH economiza tempo e dinheiro ao proporcionar uma
reparação superior e permanente em superfícies de asfalto e
betão. Esta mistura a frio de betume ativado por água é amigo do
ambiente. De aplicação simples e rápida, permite reparar e reabrir
a via reparada ao trânsito em menos de uma hora.

Poupe dinheiro eliminando as
reparações consecutivas!
Rápido - endurece em um tráfego de uma
hora pronto
Fácil - basta adicionar água
Seguro - amigo do ambiente
Permanente - tão resistente como asfalto
de mistura a quente
Conveniente - aplicável no verão e no
inverno, faça sol ou faça chuva
Patenteado

Ao contrário de outras soluções de reparação de buracos no
asfalto o AQUA PATCH permite uma solução de reparação
permanente, usando aditivos renováveis orgânicos inovadores,
para que você não tenha que reparar continuamente o mesmo
ponto vezes sem conta.
Não deixe que o clima interfira com o seu horário de produção.
Você pode usar AQUA PATCH durante todo o ano, em todos os
tipos de tempo, esteja quente ou frio, molhado ou seco.
Chuva e humidade ajudam até a acelerar o processo.
O AQUA PATCH está totalmente curado e pronto em apenas
uma hora após a compactação, por isso as reparações
rodoviárias não interrompem a circulação por muito tempo.
O AQUA PATCH vem
pronto a utilizar e a sua
aplicação é fácil e rápida.
Basta simplesmente
limpar os detritos da
área a reparar, abrir o
saco, encher o buraco
com AQUA PATCH,
adicionar água e
compactar bem durante
alguns minutos. Rápido,
fácil e permanente.

1. Encher com AQUA PATCH

2. Adicionar água

Ambientalmente
seguro
AQUA PATCH é
activado por água
e amigo do ambiente,
seguro e não tóxico.
Isento de lixiviações
ou evaporação de
hidrocarbonetos.
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3. Compactar firmemente

Solução permanente de reparação de asfalto/betão
O AQUA PATCH é uma mistura a frio para reparação permanente de buracos
em vias de asfalto e calçadas de betão, que reage com água e endurece
muito rapidamente, ficando a via apta para circulação em apenas uma hora.
Usa endurecedor patenteado que é renovável e amigo do ambiente.

Força e resistência instantânea
Usos:

• Reparações de vias Asfalto
• Reparações de calçadas de betão
• Reparações de buracos
• Entradas, passadiços e estacionamentos, enchimento de
roços e reparações de buracos
• Juntas de ponte

Retire os detritos soltos
e limpe a área a reparar.

Vantagens:

• Fácil - encher, adicionar água e compactar
• Durável - tão resistente como o asfalto de mistura a quente
• Rápido e Forte - circulação resposta em menos de 1 hora
• Economiza tempo e dinheiro - elimina repetição das
reparações
• Amigo do ambiente
• Pode ser selado imediatamente após uma hora de cura
• Solução permanente de reparação de asfalto/betão
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Abra o saco do
AQUA PATCH e encha
bem o buraco com
o produto.

Espalhe e nivele. Se
mais fundo do que 5
centímetros, aplique
em duas camadas.
Deitar água sobre o
AQUA PATCH,
uniformemente (cerca
de 1 litro por saco). Água
em excesso não danifica
a mistura nem prejudica
a reparação.
Compactar bem e
firmemente e deixar curar
bem durante uma hora
antes de repor a
circulação na via.
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