Manual

Manual de Instalação de
Pavimento Orgânico Vegetal
INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO DE FIXADOR GROUNDSTAB

Fixador Orgânico
GrounStab
1) ESCAVAÇÃO E
PREPARAÇÃO DA BASE
Escave e compacte o subleito para
95% de densidade do Proctor
modificada usando um rolo
estático de cilindro único ou duplo
ou compactador vibratório.
A partir do solo compactado,
deve-se prestar atenção ao grau de
inclimação de drenagem correto.
O material de lastro da camada de
base tem preferencialmente um
tamanho de grão de 0 a 32 mm.
(Grão fino <0,063 mm) A camada
de base assenta sobre o subsolo
compactado, no chamado subleito.
Na base compactada já deve haver
uma tendência para a drenagem,
que posteriormente deverá ter a
cobertura superior correspondente.
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Instale o material base aprovado
e especificado a uma
profundidade, dependendo do
tipo de aplicação de tráfego
(compactar em camadas de 4 cm).
2) APLICAR O AGREGADO
PRÉ-MISTURADO COM O
FIXADOR
Na caixa regularizada despeje o
agregado ja preparado sobre a
camada de base de cascalho.
compactado e distribua-os
uniformemente até a altura de
instalação necessária. Use uma pá
para distribuição e depois uma
bitola para posterior nivelamento.
Leve em conta o enchimento da
borda descontando o
empolamento do material.
Espalhe o agregado misturado até
a espessura associada ao tipo de
tráfego aplicável (ver ficha
tecnica GROUNDSTAB)

O uso de uma máquina de
pavimentação é altamente
recomendado como método de
instalação ideal para projetos
maiores para espalhar
uniformemente o agregado
misturado na espessura
especificada. Isso é recomendado
devido à sua consistência
profunda, velocidade e eficiência
geral resultante. Caso contrário, é
possível usar um carregador pa
frontal ou trator equipado de
forma semelhante ou outras
máquinas.
Uma vez que a superfície do
pavimento tenha secado até
metade, esse processo leva de 2 a
36 horas após a instalação,
dependendo da temperatura e do
tempo, a compactação final é

feita com um rolo estático sem
vibração .
Para áreas pequenas,
recomenda-se um compactador
manual. Para garantir o
escoamento de precipitação
intensa, o grau de descaimento
superficial deve ser de 2-3% na
direção do menor comprimento
de fluxo efetivo.
3.PRÉ-HIDRATAÇÃO
É crucial que o agregado
misturado com fixador seja préhidratado. Tentar espalhar o
material seco e depois pulverizar
com água a superfície. Não
hidratar completamente o
agregado ou hidratar
excessivamente a superfície
resulta numa superfície
estabilizada menos ideal.
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4. COMPACTAÇÃO
Compacte o agregado obtido
usando um rolo mínimo de 500
kg. Um rolo de uma tonelada
(por exemplo, um Wacker
Neuson RD 27) é ideal para
compactação de agregados
misturados Terra GroundStab.
Rolos mais pesados correm o
risco de deixar o agregado de
lado. Rolos de duas toneladas
foram usados em projetos
especificos, no entanto, eles
precisam ser operados muito
lentamente para evitar as
“ondas” que podem ser
produzidas na superfície.

Espalhamento e compactaçao

5) REGA FINAL
Aplique um spray de
microaspersão leve na superfície
para garantir uma ligação
completa em toda a matriz do
agregado. Aplique água até que
a água comece a escorrer. Não
permita nenhum tráfego no
caminho recém-instalado até que
esteja totalmente curado.

ACESSORIOS

DRENAGEM

Um auxiliar de cofragem (por
exemplo lancil em aço corten ou
aluminio) é útil para fornecer
uma aresta limpa e útil para o
controle de nivelamento, pois o
agregado misturado pode ser
nivelado na parte superior do
lancil. A cofragem deve permitir
a compactação do material ao
mesmo nivel pois o lancil mais
alto que o agregado impedirá
que a água escorra da superfície.

É essencial um bom movimento
da água para longe do agregado
misturado. Certifique-se de que as
inclinações transversais de 1,5% a
2% são usadas, mesmo quando as
inclinações em excesso excederem
esses números. Evite pontos
baixos onde a água se acumula e
garanta que o lancil está nivelado
com o caminho para evitar que a
água fique presa na borda.

Modo de Emprego:

As percentagens de mistura são fornecidas nas especificações.
Os tempos de mistura diferem dependendo dos meios de mistura, mas misture o material até sentir que está completamente
misturado e, em seguida despeje no local.
A pré-hidratação não deve ultrapassar 11% de humidade. Pode usar-se um medidor de humidade para testar o primeiro lote.
Se a instalação for superior a 4 cm de espessura são necessárias instalar multiplas camadas sendo que a primeira camada pode
ter mnais espessura).
Obtenha melhores resultados instalando o agregado misturando o agregado GroundStab em condições secas e temperaturas
acima de 5 ° C.
Tanto as condições húmidas quanto as frias desaceleram o processo de cura e secagem.
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