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Produtos
orgânicos e
minerais para
pavimentação
Aquastone resina sintética & minerais
britados ou rolados.
Grounstab ﬁxador orgânico, saibro &
substrato mineral.
Stabilﬁx estabilizador pozolânico para
saibro e pó de pedra.
Agregados em pedra rolada, britada e
em pó para substrato.

●

SERVIÇOS:
Fornecimento de materiais, Logística
e apoio técnico na aplicação.
Prestamos suporte telefónico e apoio
na obra, incluindo pré-requisitos de
preparação da base, instruções e
apoio na aplicação do pavimento
permeável.

●

As soluções permeáveis de
pavimentação que apresentamos
utilizam ligantes tecnologicamente
avançados, minerais selecionados e
integram-se harmonicamente com o
ambiente, protegem o solo
mantendo-o permeável,
ecologicamente sustentável e
acrescentam alto valor estético.

Aquastone pavimento
agregado de gravilha e resina

ITEM

NOME

DESCRIÇÃO

CALIBRE

EMBALAGEM

P-S-R14

Areão rolado

areia

1-4 mm

1 ton

P-S-R26

Seixo rolado

seixo rolado multicolor

2-6 mm

1 ton

P-C-CL26

Calcário Leiria

calcário britado

2-6 mm

1 ton

P-C-CZ26

Calcário Cinza Lima

calcário britado

2-6 mm

1 ton

P-M-RB26

Mármore Rosa Brasil

mármore rosa britado

2-6 mm

1 ton

P-M-CZL26

Mármore Cinza Londres

mármore cinza claro britado

2-6 mm

1 ton

P-M-CZR26

Mármore Cinza Rústico

mármore cinza mescla britado

2-6 mm

1 ton

P-M-CT26

Mármore Castanho Terra

mármore castanho terra britado

2-6 mm

1 ton

Material comercializado em big bag de 1 tonelada e entregue por transportador na morada do cliente. Pode ser comercializado a granel em camião
basculante de 25 toneladas cada carga. Preço sob consulta Podem existir diferenças entre a imagem e o produto real. Solicite uma amostra prévia.

®

Aquastone

Ligante sintético para pavimento rígido.
UTILIZAÇÃO:

APRESENTAÇÃO:

Ligante de gravilha para pavimento.

Com componentes de base epóxi o ligante
AQUASTONE é apresentado nas versões:

Composto químico de alto desempenho mecânico,
químico e térmico
Forma uma superfície de extrema rigidez ideal de alto
poder adesivo. As propriedades após a cura são
excelente resistência mecânica, térmica, adesiva,
elétrica e química. A formulação é especíﬁca para
utilizar como agregante de inertes para pavimento de
alta exigência mecânica.

AQUASTONE EPX com endurecedor H40
Embalagem: 30 - 60 - 180 - 680 kg

LIGANTE AQUASTONE EPX KIT APLICAÇÃO BI COMPONENTE
ITEM

PRODUTO

KIT-AQST-EPX-H40

Catálogo

Aquastone EPX + Endurecedor H40

DESCRIÇÃO
Base epóxi cor cristalina transparente No.(Gardner) (DIN
ISO 4630). à base de bisfenol A não modificado de baixa
viscosidade. forte adesivo. + Endurecedor H40 sem
nonyphenol Boa estabilidade à radiação U.V.

ACORUS PAISAGISMO

Aquastone Flex
®

Ligante para pavimento ﬂexível
UTILIZAÇÃO:

APRESENTAÇÃO:

Ligante de gravilha para pavimento.
Forma uma superfície resistente e ﬂexível aceita
pequenas cedências da base.

Em dispersão de poliuretano alifático
monocomponente, ﬂexível de alta resistência ao tempo
e utilização.
AQUASTONE FLEX M-PU Embalagem:. 60 - 120 kg

SISTEMA AQUASTONE FLEX A BASE DE POLIURETANO ALIFÁTICO
ITEM

PRODUTO

DESCRIÇÃO

AQST-FLEX-M-PU

AQUASTONE FLEX M-PU Poliuretano
Alifático

Aglutinante na construção de pisos, calçadas, áreas de
estacionamento, também adequados para veículos tem
alta dureza e ﬂexibilidade a baixas temperaturas,
Características:
Excelente retenção de cor e calor; Resistência às
intempéries; Resistência química, aos alcalis e humidade;
Elasticidade; Excelente aderência. retenção de cor e calor
e resistência às intempéries.Devido a sua ﬂexibilidade e
resistência a abrasão, essa resina de poliuretano é
recomendada para revestimento de pisos.
Alto conteúdo de NCO;
Baixa viscosidade;
Monômero residual baixo

AQST-ISO-PU

Isocianato crosslink

POLIISOCIANATO HDI – À BASE DE DIISOCIANATO DE
HEXAMETILENO
Poliisocianato alifático à base de diisocianato de
hexametileno (HDI) para polimerização e reticulação de
poliuretanos de elevada resistência UV às intempéries

Lancil metálico

LANCIL AÇO CORTEN

LANCIL ALUMÍNIO RÉGUA

Pack mínimo: 45 metros. Lancil
i-edge para a maior durabilidade,
instala-se rapidamente, poupando
tempo e evitando cortes. Não são
necessárias perfurações no terreno
para a instalação, o peso do substrato
proporciona suﬁciente estabilidade
contra as movimentações do produto.

Instala-se rapidamente, em réguas
ﬂexíveis de 3 mts de comprimento
com 10 cm altura e 3mm de espessura
nas medidas standard, é fornecido
com estacas de ﬁxação de 20 cm
conﬁna o pavimento e a base para
melhor solidez. Outras medidas e
especiﬁcações consultar ﬁcha
técnica.

LANCIL ALUMÍNIO
CANTONEIRA
O lancil em cantoneira com
dimensões standard de 5 X 5 cm X 3
mm de espessura pode ser entregue
por encomenda noutras medidas.

Especiﬁcações do lancil
Altu
ra
(cm
)

Esp
ess
ura
(m
m)

Com
prim
ento
(mts
)

10

3

3

AI 10-6

10

6

3

AI 10-8

10

8

3

15

3

3

Cod

AI10-3

AI 15-3

I-EDGE REGUA ALUMINIO 10
cm

I-EDGE ALUMINIO REGUA 15
cm

AI 15-6

15

AI 15-8

AI 20-3

AI 20-6

15
I-EDGE ALUMINIO REGUA 20
cm

20

20

6

8

3

6

Cod.

Descrição

AL5X5-3

L-EDGE CANTONEIRA ALUMINIO
5X5 cm

ITEM

Descrição

C10-3

I-EDGE REGUA AÇO
CORTEN 10 cm

20

8

Esp
ess
ura
(m
m)

Com
prim
ento
(mts)

5

3

3

Altur Espess
a
ura
Compriment
(cm) (mm)
o (mts)

3
10

3

3

C10-6

10

6

3

C10-8

10

8

3

15

3

3

C15-6

15

6

3

C15-8

15

8

3

20

3

3

C20-6

20

6

3

C20-8

20

8

3

3

3

3
C15-3

AI 20-8

Altur
a
(cm
n)

I-EDGE REGUA AÇO
CORTEN 15 cm

3

C20-3

I-EDGE REGUA AÇO
CORTEN 20 cm

Stabilﬁx 100

Estabilizador pozolânico de pavimento de saibro
O estabilizador de saibro Stabilfix é
uma mistura de substâncias
inorgânicas naturais denominadas
pozolanas que devido a sua origem,
finura das particulas e estrutura
amorfa, possui um forte poder de
ligação, durabilidade, resistência ao
clima e ao tempo, é ideal para fixar
saibro e pó de pedra granitico para
produzir um pavimento estabilizado.

Stabilﬁx 100 em pó é activado pela
hidratação. A primeira série das
reações é iniciada imediatamente.
Stabilﬁx desenvolve ligações
químicas e enlaces entre as
partículas do solo. O ajuste
imediato é subsequentemente ao
endurecimento, críam uma camada
estabilizada de saibro irreversivel
com o tempo adquire cada vez
mais resistência.

ITEM

RENDIMENTO

Stabilfix 100 ligante para misturar com saibro

60 kg / ton

Groundstab

Fixador orgânico de pavimento de saibro
Solid Groundstab
O ﬁxador orgânico Solid Groundstab® é um
produto de origem vegetal para misturar com
saibro e outros minerais seleccionados
Agrega o substrato utilizado para produzir um
pavimento ecológico. O ﬁxador Groundstab®
possui uma composição de componentes orgânicos
de uma espécie

vegetal de banana-da-terra do Plantago Ovata
(psyllium) e silicatos.
Totalmente natural, mantém a permeabilidade
do solo e elasticidade para minimizar
pequenas cedências da base.

Fornecido pronto a aplicar ou em produtos separados mara misturar em obra
Groundstab Mineral solid
Groundstab Mineral gross

Comércio e distribuição de produtos
e materiais para pavimento exterior
Melhor escolha !

ACORUS ENGENHARIA, LDA.
Via Engº Belmiro Mendes de Azevedo, 1120
4475-401 Maia - Portugal
Telefone + 351 22 145 40 | 22 947 65 29
Fax: + 351 22 947 65 30
E-mail:comercial@acorus.pt

