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FICHA TÉCNICA 

FLEXIPISO FLEXIGREEN 
 

 
 
1 – IDENTIFICAÇÃO  
 
 Produto: FLEXIPISO FLEXIGREEN 

 Código: 2.FG 

 Descrição do produto: Pavimento constituído por uma base em placas ou camada insitu aplicada com 

 pavimentadora e um topo de relva sintética. 

 Empresa: FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda. 

 Utilização: Zonas de recreio escolares, campos multiusos, etc. 
 

2 – COMPOSIÇÃO 
Camada de base 

• Placas em pneu reciclado SBR (2-4) ou camada insitu aplicada com pavimentadora. 

• Resina de ligação entre placas/insitu de SBR e camada de topo 

Camada de topo 

• Relva sintética 

• Linhas de marcação de campos de jogos (várias cores)*
1
 

 

*
1
Opcional 

 

3 – GAMA DE FABRICO 
 

Espessura: Base: 20 mm*
2
 + Relva sintética 20 ou 30 mm 

Cores disponíveis: Verde  

 

*
2
 Outras espessuras mediante consulta. 

 

4 – OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

• Com esta aplicação deixa de existir areia e granulado de borracha solto nos campos de relva 

sintética. 

• Fácil manutenção e limpeza (basta aspirar a relva). 

• Possibilidades de marcação simultânea de vários campos de jogos. 

• Para mais informações consultar o site: www.flexipiso.pt, na área de agente. 

 
Aplicação 

• A superfície que serve de base a este pavimento FLEXIPISO®
 poderá ser em asfalto ou cimento e 

deverá estar firme, seca e livre de partículas soltas. Deverá ainda estar isenta de óleos, massas, 

lubrificantes, tintas ou outras substâncias que impeçam a colagem. 

• Algumas zonas de jogos existentes apresentam o seu pavimento actual em asfalto ou cimento 

degradados. Desde que a drenagem do campo esteja garantida, o flexigreen tapa as deficiências 

existentes, criando uma nova camada superior lisa e plana que permitirá a aplicação da relva 

sintética (aplicável apenas para camada de base em continuo com pavimentadora). 

• As superfícies que servem de base deverão ter escoamento de água, caso contrário, o 

pavimento FLEXIPISO® 
perderá a garantia. 
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