ClearTech
Cobertura de Superfície

ClearTech - é uma cobertura transparente, desenhada para cobrir superfícies de materiais criando uma
aparência natural na cobertura da selagem de caminhos.
Selador com aparência natural - quando existe a necessidade de uma aparência natural em seus caminhos
de cascalho, então ClearTech polímero é o que você está procurando. Em certos ambientes como reservas
de lazer onde a estética é muito importante, então ClearTech é a solução necessária para selar e cobrir.
Mineradoras - em muitos trajetos de minas, as estradas de transporte irão gradualmente «mudar» como
um desafio. Quase sempre não se faz previsão financeira para selar a cobertura das estradas estabilizadas.
ClearTech polímero é então aplicado sobre a estrada para mitigar a poeira. É importante assegurar que as
camadas de base e sub-base estejam propriamente estabilizadas e compactadas antes de aplicar o selante
ClearTech sobre a camada de base estabilizada.
Uma mistura diluída de ClearTech e água pode então ser espalhada sobre a superfície, o que irá resultar na
penetração de ClearTech entre 5 e 10 mm na superfície da estrada - sujeito a quanto denso o material da
camada de base foi compactada.
ClearTech pasta - ClearTech pode ser misturado com qualquer material / agregado não plástico e aplicado
como uma cobertura de 10mm a 20 mm sobre a superfície estabilizada. Uma cobertura irá oferecer maior
longevidade do que simplesmente espalhar a ClearTech diluído sobre a estrada de terra. A cobertura irá ter
uma aparência natural, uma vez que ClearTech é transparente quando curado (seco). Um corante pode ser
adicionado se o objetivo for mudar a aparência da superfície, como por exemplo quadra de tênis.

Benefícios

Ø Economicamente viável.
Ø Utiliza qualquer agregado não-plástico.
Ø Não necessita de calor ou fogo para ser aplicado.
Ø Reduz buracos
Ø Pode ser usado para reparar buracos em estradas asfaltadas convencionais.
Ø AsphalTech pode ser usado para selar estradas asfaltadas.
Aplicações Típicas
Sítios históricos
Quadras esportivas
Caminhos de parques naturais

Contacto para Brasil y Paraguay:
Email: polyroadsparaguay@gmail.com / polyroadsbr@gmail.com
Telefone: +595 973 860 811 / +595 976 131315 (Paraguay)
http://polyroadspy.m19n.com
http://polyroadsbr.m19n.com
www.polyroads.com

