GroundStab Organic Pav
O fixador para
pavimento GroundStab
possui uma composição
de componentes
orgânicos de uma
espécie vegetal
(psyllium), e silicatos. A
mistura de inertes de
rocha estabilizada pelo
fixador GroundStab
reduzem a erosão e são
flexíveis. São
ecologicamente corretos,
possuem propriedades
auto-reparadoras e
inibem o crescimento de
ervas daninhas pela
mudança de pH

Apresentação
 TERRA GroundStab
 SOLID GroundStab

Propriedades
Terra GroundStab® é uma mistura pronta a utilizar
resultante do fixador orgânico vegetal e minerais
seleccionados.
Solid GroundStab® fixador para misturar com minerais
seleccionados.
É um aglutinante orgânico-vegetal, sem aditivos de
resina sintética ou cimento. O aglutinante confere à
camada superior uma estabilidade particular, enquanto
permite permeabilidade da água.

Vantagens








duro mas flexível
permeável à água
passeio agradável
instalação fácil
poeira reduzida
antiderrapante
resistente vida útil ilimitada

É particularmente adequado para aplicações
exigentes, como caminhos propensos à erosão ou
situações de declive. O aglutinante não apenas
solidifica os agregados, mas protege o composto
contra a biodegradação e garante a
disponibilidade do solo a longo prazo.
Misturado com o substrato de enchimento mineral de
alta qualidade sem argila e barro. O produto pode ser
entregue pronto para instalar adicionando água. Pode ser
aplicado por qualquer construtor qualificado.
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Pavimento
Ficha Técnica GroundStab

Dados Técnicos
Datos de identificação do produto
Aparencia

Árido fino

Cor

Cor natural dos aridos utilizados. Desvios na cor são
natureza dos materiais utilizados. Cores: areia,
amarelo ocre e vermelho.

Intervalos granulométricos das camadas

Tamanhos de grão dos minerais para agregar: 0/3
mm, 0/5 mm, 0/8 mm, 0/11 mm, 0/16 m

Espessura minima do pavimento

Espessura da instalação: 4,0 cm

Rendimento para misturar

Solid GroundStab - Fixador Psyllium com silicatos
(11 kg de fixador para uma 1 ton de minerais 0-5,
0-8 or 0-11 mm)
Pure GroundStab Fixador Psyllium (5 kg de fixador
para uma 1 ton minerais 0-8 or 0-11 mm)

Rendimento do produto já pronto

Terra GroundStab com silicatos minerais secos e fixador
ja misturado 1 ton deve render 15 m2 com 4 cm
espessura

Apresentação e Conservação
Embalagens em sacos de 25 Kg em produto pronto ou em ligante para misturar no local.Conservacção em
lugar seco.

Limpeza de ferramentas
Com água

Memoria descritiva
Pavimento agregado de aridos e minerais finos com fixador vegetal GroundStab numa espessura de 4 cm
de acordo com as especificações do produto.

Usos
Ciclovias, lugares de estacionamento, caminhos, jardim, grelhas de árvores, juntas de calçada.

Segurança:
É importante seguir as precauções de segurança adequadas ao misturar, pois o aglutinante é muito leve e
se torna transportado pelo ar com muita facilidade. Recomenda-se cobertura completa de roupa e
máscara facial. Como o pó é muito leve, é importante colocar o aglutinante no agregado, de maneira a
minimizar a perda de material devido à poeira transportada pelo ar.
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