
Fixação de tampas
de caixas de visita

A fixação das tampas de visita...
        fez estrada.

Documentação técnica
No menu pode aceder a toda a 
documentação técnica, dividida por linhas 
de produtos e tipologias de documentação.

Lusomapei, S.A.
Business Parque Tejo XXI
E.N. 1 - km 29 - Gelfas
2600-659 Castanheira do Ribatejo
Tel.: +351 263 860 360
Fax: +351 263 860 369
E-mail: geral@mapei.pt
www.mapei.pt
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Dados técnicos Mapegrout SV
Consistência:

Temperatura de aplicação permitida:

Transitabilidade:

Armazenagem:

Consumo:

Aplicação:

Cor:

pó

de +5ºC a +35ºC

derrame em cofragem

após 2 horas

12 meses

usando puro: 20 kg/m2 por cm 
de espessura
misturado com 40% de 
agregado: 14,5 kg/m2 por cm 
de espessura

cinzento e preto

sacos de 25 kg

Dados técnicos Mape-Asphalt Repair 0/8
Granulometria:

Temperatura de aplicação permitida:

Endurecimento completo:

Transitabilidade:

Embalagens:

Consumo:

Espessura de aplicação:

Temperatura de amolecimento no 
estado endurecido:

Marshall test (após 24h em água a +60ºC)

- estabilidade:
- escorrimento:

0-8 mm

de 0ºC a +35ºC

de 20 a 70 mm

cerca de 1h a +20ºC

imediata

baldes de kg

cerca de 23 kg/m2 por cm de 
espessura (cerca de 6 l de 
volume por saco)

70-75ºC

2-5 mm
≥ 4kN

Embalagens:



1. Preparação da superfície. 4. Selagem do aro com o Mapegrout SV.

2. Ajustamento do aro. 5. Aplicação do betuminoso a frio Mape-Asphalt 
Repair 0/8, na espessura de 2 a 7 cm por camada.

3. Aplicação da cofragem de enchimento. 6. Compactação e aplicação de água para 
reação imediata (30 minutos).

A Mapei, graças à sua experiência neste segmento e ao 
investimento em I&D, desenvolveu um sistema de fixação 
das caixas de visita, rápido, duradouro e certificado, 
caracterizado por uma elevada resistência mecânica às 
cargas, aos ciclos de gelo-degelo e elevadas temperaturas.

Mapegrout SV, argamassa fluida de retração controlada, de 
presa e endurecimento rápidos, para a fixação de tampas 
de caixas de visita e mobiliário urbano e para reparação 
de betão. Responde aos requisitos mínimos requeridos 
pela EN 1504-3 para a argamassa estrutural da classe R4. 
Com o Mapegrout SV podem-se realizar reparações ou 
enchimentos até uma espessura de 50 mm. Para espessuras 
superiores, adicionar agregado com granulometria 6/10, até 
40% em peso.

Mape-Asphalt Repair 0/8, asfalto reativo monocomponente, 
isento de solventes, pronto a usar a frio. Com Permite realizar 
reparações ou enchimentos com espessuras de 20 a 70 
mm numa só camada. Endurece rapidamente em contacto 
com o ar e a água. Após endurecimento não sofre qualquer 
enfraquecimento, mesmo com elevadas temperaturas e 
resiste a cargas de elevada intensidade, chuva e ao gelo, 
garantindo um resultado duradouro e estável no tempo.

As tampas das caixas de visita são os elementos mais 
visíveis e numerosos dos sistemas de saneamento. Todos os 
dias pisámo-las, a pé ou com o nosso carro, e muitas vezes 
sofremos as consequências do seu estado de degradação, 
devido a uma fixação mal concebida ou realizada com 
produtos inadequados. Quando isso acontece, a viabilidade 
da estrada torna-se ineficiente e o risco de acidentes 
aumenta exponencialmente.   

• Fácil e rápido de aplicar
• Permite uma reabertura quase imediata ao tráfego.
• Elevada resistênte mecânica a cargas de elevada 
intensidade.
• Resistente à chuva, ciclos de gelo-degelo e elevadas 
temperaturas. 

Mapegrout SV 
Mape-Asphalt Repair 0/8
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