
Dados técnicos
Granulometria: 0-8 mm

Temperatura de amolecimento no 
estado endurecido:

70-75 °C

Temperatura de aplicação permitida: de 0 °C a +35 °C

Espessura de aplicação: de 20 a 70 mm

Endurecimento completo: cerca de 1 h a + 20ºC

Transitabilidade: imediata

Marshall test
(após 24 h em água a +60ºC)
- estabilidade:
- escorrimento: 

≥ 4 kN
2-5 mm

Embalagens: sacos Alu-pack de 14 kg

Consumo: 
cerca de 23 kg/m² por cm de 
espessura (cerca de 6 l de 
volume por saco)
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A reparação do asfalto…
                            fez estrada. 

ASFALTO REATIVO MONOCOMPONENTE
PRONTO A USAR, A APLICAR A FRIO, PARA
A REPARAÇÃO DE BURACOS EM ESTRADAS 



Mape-Asphalt Repair 0/8

Reparação de buracos em estradas, autoestradas 
e pavimentações industriais em asfalto, sem 
interrupção do tráfego.
Reparação de passeios e parques de 
estacionamento.
Reabilitação de áreas de carga e descarga.
Realização de pequenas rampas de acesso para 
passeios, garagens e acessos privados.

 Fortemente reativo, endurece com a humidade do 
ar e após contacto com água.

 Aplicável numa espessura compreendida entre 20 
e 70 mm numa só camada. Para o enchimento de 
cavidades de espessuras maiores é possível realizar 
mais camadas de produto sobrepostas, tendo 
cuidado em molhar e compactar cada camada.

 A passagem de tráfego médio-ligeiro melhora a 
compactação sem danificá-lo.

 Após o endurecimento não sofre qualquer 
amolecimento, mesmo a temperaturas elevadas.

 Resiste a cargas de elevada intensidade, desde 
que tem um suporte adequado. 

 Resiste ao gelo e à chuva garantindo um resultado 
duradouro e estável no tempo ao todo similar a um 
asfalto tradicional aplicado a quente. 

1. Buraco na estrada pronto para ser reparado

2. Aplicação e espalhamento de Mape-Asphalt Repair 0/8

3. Molhagem da superfície de Mape-Asphalt Repair 0/8 

4. Compactação manual ou mecânica de 
    Mape-Asphalt Repair 0/8
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