SISTEMA DE REVESTIMENTO PARA ASFALTO
Apresentação:
STREETBOND é um revestimento especialmente criado para transformação de um pavimento asfáltico. Em um só
dia, sem necessidade de uma grande obra, StreetBond transforma uma área sem vida em um pavimento colorido,
padronizado e cheio de vida, com criatividade praticamente sem limites.
Pela primeira vez, um pavimento asfáltico pode atender a uma certificação ambiental graças à formulação de cores
especiais de StreetBond especialmente projetadas para este fim. Formulado com resinas de última geração e
pigmentos especiais, StreetBond também protege o substrato asfáltico das intempéries e dos agentes químicos que
degradam sua superfície, estendendo sua vida útil.

SISTEMA DE REVESTIMENTO PARA ASFALTO

Vantagens / Características:
- Revestimento flexível de alta performance e durabilidade, com mais de 20 anos de aplicações de sucesso em
mais de 40 países
- Aplicado em apenas um dia com liberação ao tráfego, sem obras e sem ruído
- Alta resistência ao UV, às intempéries, diesel, gasolina, álcool, etc.
- Pode ser aplicado sobre pavimentos asfálticos novos ou não, e sobre superfícies cimentícias em geral
- Pode ser aplicado em conjunto com processo de estampagem da superfície, gerando inúmeras possibilidades
de padrão e cor
- Antiderrapante, mesmo em condições de chuva e empoçamento
- Proporciona grande redução na temperatura da superfície, evitando a formação de ilhas de calor, e
reduzindo sensivelmente a temperatura das estruturas ao redor da área em que é utilizado
- Opção de diversas cores que atendem ao sistema LEED de certificação ambiental, com índice
de SRI > 29, anteriormente impossível de ser alcançado por um pavimento asfáltico
- O sistema é 100% aderido e monolítico, e sua flexibilidade garante que não vai trincar ou fissurar com a
movimentação do asfalto e do tráfego sobre ele
- A renovação de uma área consiste apenas na reaplicação de uma camada do revestimento sobre a existente,
tornando este processo rápido e econômico
- Aplicado por empresas especializadas e certificadas, garantindo o atingimento dos padrões de
qualidade estabelecidos
Aplicações:
- Estacionamentos
- Áreas comunitárias
- Calçadões
- Escolas e playgrounds
- Faixa de pedestres
- Paisagens decorativas
- Ciclovias e faixas de ônibus
- Parques e jardins
- Quadras esportivas
- Ruas e calçadas
- Canalização de tráfego
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