ACORUS

Agregados de resina
Betuminosos para pavimento

Agregados betuminosos sintéticos

Agregados

Agregados minerais Quartzo e Silica, Mármore, Granito, Calcário e Basalto,
rolados pedra lavada isenta de impurezas, de excelente qualidade,de proveniencia
controlada isentos de argila, sais ou outros contaminantes, misturados com resinas
sintéticas para pavimento.

Agregados 1

MÁRMORE CINZA 2-6 m

MÁRMORE ROSA CORAL 2-6 mm

MÁRMORE CINZA MULTICOL 2-6 mm

Minerais de mármore, quartzo e silica de grande dureza, variedade de cores, em
mistura betuminosa com resinas sintéticas produz superfícies resistentes e
permeáveis.

AREIA DO RIO 1-4 mm

SEIXO ROLADO MULTICOLOR 2-6 mm

SEIXO ROLADO CAST.MULTICOLOR 2-6 mm

Material fornecido a granel pronto para aplicar, ou em kit´s de materiais separados para misturar no local.
Preço sob consulta Podem existir diferenças entre a imagem e o produto real. Solicite uma amostra prévia..
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ACORUS

Compostos minerais
Estabilizadores e argamassas

Saibro, pó de pedra e gravilha

Agregados

Saibro, minerais trituradsos, crivados, de excelente qualidade, indicados para
agregar com ligantes hidraulicos de pozolanas ou de pilyssum
São minerais de proveniencias controladas, na granulometria fina,isentos de
argila, sais ou outros contaminantes, adequados para cada ligante.

Aggregates 3

saibro amarelo crivado 0 a 2 mm

saibro avermelhado crivado 0 a 2 mm

saibro claro cor areia crivado 0 a 2 mm

po de pedra granitico mix 0 a 6 mm

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

Substratos minerais
gravilha, pó de pedra, seixos

Pedra Britada

Agregados

Pedra de origem variada, triturada britada em gravilhas finas, lavada isenta de
impurezas seleccionada de excelente qualidade.
São minerais de proveniencias controladas, marmorites, calcarios, lavados, isentos
de argila, sais ou outros contaminantes fornecidos nas especificações indicadas.

Agregados 2

CALCÁRIO CINZA LIMA
creme e cinza, 2 a 6 mm

MÁRMORE CINZA LONDRES
marmorite cinza claro 2 a 5 mm

MARMORITE CASTANHO
TERRA 2 a 5 mm

CALCÁRIO CREME LEIRIA
cor clara 2 a 6 mm

MÁRMORE ROSA BRASIL
2 a 6 mm

MARMORITE CINZA RÚSTICO
2 a 5 mm

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

Pedra britada, gravilha
gravilha, pó de pedra, seixos

Seixo rolado, Areão do rio

Agregados

Substratos minerais para pavimento em mármore, quartzo e silica, granito e calcário,
britados e rolados de pedra lavada isenta de impurezas, de excelente qualidade,de
proveniencia controlada isentos de argila, sais ou outros contaminantes.

Agregados 1

SEIXO ROLADO 2-6 mm

AREIA BEGE 1-4 mm

AREIA AMARELO 2-4 mm

Minerais de quartzo e silica de grande dureza, para construção de pavimentos
decorativos britados e rolados de pedra lavada isenta de impurezas, de excelente
qualidade,de proveniencia controlada isentos de argila, sais ou outros
contaminantes.

Gravilha de Mármore e Granito

GRANITO CINZA CLAR 2-6m

MÁRMORE BRANCO ESTREMOZ 2-6 mm

MÁRMORE CINZA MULTIC 2-6 mm

Mármore e granito, britados e rolados em granulometria extensa para agregar
resinas sintéticas para pavimento.

Material fornecido na morada do cliente.em big bag de 1 tonelada.. Pode ser fornecido a granel em
camião basculante de 25 toneladas. Preço sob consulta Podem existir diferenças entre a imagem e o
produto real. Solicite uma amostra prévia.
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Rochas trituradas, areia e cascalho são as fontes mais
importantes de agregados. Quantidades substanciais de
materiais alternativos também são usadas,
principalmente agregados reciclados, mas também
materiais de fontes secundárias.
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Agregados

Pavimento de estrada
O desempenho de agregados num pavimento de estrada depende das
propriedades mineralógicas, físicas e mecânicas da rocha, forma e
classificação das partículas (distribuição do tamanho de partículas).
Os agregados usados n as camadas de suporte de carga devem ser
resistentes a cargas de esmagamento e impacto, bem como a
intempéries químicas e físicas.

Agregados 4

