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CIA
RESISTÊN ÃO
À ABRAS
Classe 4

PAVIMENTOS
Os pavimentos Leiriviga/Litoprel
são produzidos sob rigorosas
normas de segurança, com
recurso às melhores matérias
primas. O controlo de produção,
em cumprimento das normas
harmonizadas, associado à
versatilidade e robustez dos
equipamentos produtivos,
garantem a reconhecida qualidade
dos nossos produtos.

Os pavimentos com blocos
de encaixe são uma solução
ecológica e económica,
podendo ser aplicados em
variados espaços, possibilitando
inúmeros efeitos decorativos.

Produzidos com betão de alta
resistência, garantem uma
durabilidade acima da média
e estão disponíveis numa
alargada variedade de cores.
Os blocos de dupla camada
são de betão vibro prensado e
podem ser produzidos com cor,
numa ou nas duas camadas.

Pavimento 50/60 mm

Pavimento 80 mm

Pavimento 100 mm

Circulação pedonal e de veículos ligeiros

Circulação pesada

Circulação muito pesada

3 a 5 cm de areia
Solo

3 a 5 cm de areia
10 cm de pedrisco

3 a 5 cm de areia
15 cm de pedrisco

Solo

30 cm de brita

Solo

REGRAS DE ASSENTAMENTO
1º passo: assenta-se todo o pavimento e depois compacta-se com placa vibratória.
2º passo: espalha-se só areia sobre toda a superfície do pavimento e varre-se de forma a preencher todas as juntas de forma regular.
3º passo: rega-se levemente por aspersão, sem recorrer a pressão.

CORES DISPONÍVEIS PARA QUALQUER TIPO DE PAVIMENTO

Natural

Branco

Amarelo

Salmão

Verde

Nota:
Devido ao processo de impressão, as cores apresentadas poderão não
corresponder integralmente à realidade. As alterações de textura ou
cor após a aplicação, provocadas pela variação dos compostos, são
consideradas normais.

Outras cores
sob consulta.
Vermelho

18

Castanho

Preto

Bordeaux

VANTAGENS

Utilizações

. Elevada resistência, durabilidade
. Segurança (superfície antiderrapante)
. Boa capacidade drenante, evitando a impermeabilização do solo
. Facilidade e rapidez de aplicação
. Manutenção económica
. Facilidade de remoção e reposição (sem deixar marcas)
. Economia de mão-de-obra
. Opção ecológica

. Passeios e Logradouros
. Pistas para velocípedes
. Parques de estacionamento
. Arruamentos e Estradas
. Áreas industriais (incluindo docas e portos)
. Pavimentos de pistas para aviões
. Estações de autocarros
. Postos de abastecimento de combustível

