
 
 

 

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS
 

 

SOBRECAPA 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO  
 

Produto: SOBRECAPA 

Empresa: FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda. 

Utilização: Reparar pisos de borracha granulada

superfície se esteja envelhecida, a desagregar ou a 

perder a cor. Pode também ser utilizado para colorir 

pavimento “insitu”. 
 

2 – COMPOSIÇÃO 
 

• Composto sem solventes, mono componentes e que 

cura com a humidade, baseado em poliéter

• Tanto as sobrecapas coloridas como a incolor têm 

como base MDI e não contêm monómeros voláteis 

ou TDI. 

• Solvente para diluição do produto na proporção 1:1
 

3 – ESPECIFICAÇÕES 
 

Cores: Todas as cores de pavimento SBR e 

EPDM/TPV. 
 

PROPRIEDADE VALOR

Aparência Pasta colorida

Gravidade específica 1,2

Viscosidade 8000 – 11000 mPas

Flash point >200º C
 

4 – OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

• Não se pode garantir a duração da cor, pois 

dependerá da intensidade dos raios ultra violeta, 

mas existe a indicação que este material resiste no 

mínimo 18 meses, antes que seja necessário 

outra demão. 

• A sobrecapa tem demonstrado resultados 

satisfatórios na redução da libertação do 

fumo, existente no SBR, mas não 

que erradique totalmente o problema.
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CAMADA DE BORRACHA 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO  
 

Produto: CAMADA DE BORRACHA

Empresa: FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda.

Utilização: Reparar pisos de borracha granulada

superfície se esteja envelhecida, 

perder a cor. 
 

2 – COMPOSIÇÃO 
 

• Membrana elástica 

• Primário de ligação entre base existente 

de topo 

• Mistura de granulado de pneu SBR (2

resina poliuretânica e pigmento (espessura 20 mm).

• Mistura de granulado de borracha virgem em 

EPDM/TPV (1- 4 mm) com resina poliuretânica 

(espessura 10 mm). 
 

3 – ESPECIFICAÇÕES 
 

Cores: Todas as cores de pavimento SBR e 

EPDM/TPV. 
 

4 – OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

• Mantém ou melhora o HIC do pavimento existente 

(poderá fazer-se o teste de HIC antes e depois da 

recuperação, se solicitado pelo cliente).
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RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS
 

Aplicação 

• Consoante o estado do pavimento a aplicação 

deverá ser feita através de: 

  - Rolo de pintura 

  - Pistola 

• A Sobrecapa é utilizada na reparação dos 

pavimentos FLEXIPISO®
. A superfície do pavimento 

deverá ser firme, limpa, seca e livre de partículas 

soltas. Deverá ainda estar isenta de óleos, massas, 

lubrificantes, tintas ou outras s

impeçam a adesão. 

• Se houver o risco de chuva, não aplicar a sobrecapa.
 

Armazenamento 

• Armazenar na embalagem original fechada, em 

ambiente seco e fresco. Nestas condições o material 

terá um tempo de vida de 9 meses. Não misturar 

com qualquer outro material. Uma vez aberta a

sobrecapa vai começar a curar formando

película superficial. As embalagens abertas devem 

voltar a ser seladas, e utilizadas assim que possível.
 

Limpeza 

• As embalagens devem ser enxaguadas 

violentamente com uma solução aquosa de 

detergente concentrado e deixa

PERMANENTEMENTE aberta. A reação dos 

isocianatos com a água origina a formação de 

dióxido de carbono. Se a embalagem estiver 

fechada, a pressão interna vai aumentar existindo o 

perigo de rebentamento. Este tratamento converte 

qualquer vestígio líquido num sólido inerte. Deve 

ser colado um rótulo “DESCONTAMINADO” após 

tratamento. 
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Aplicação 

• Se o pavimento existente for em placas e estas 

estiverem em boas condições e bem coladas, 

encher eventuais juntas com uma mistura de 

SBR+resina e aplicar membrana elástica+camada de 
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