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Playparc Urban A22
Sistema de revestimento em nova construção ou reabilitação de suportes de betão betuminoso,  mediante 
argamassa de resinas acrílicas de alta resistência e pintura bicomponente acrílica-epoxi de alta resistência 
pigmentada base de água, aplicadas a rodo de borracha e rolo ou airless, com urna espessura �nal de 
recobrimento aproximado de 2 mm

Estes consumos são aproximados e podem variar de acordo com as condições ambientais e de suporte.

Terminação super�cial Superfície continua (sem juntas) com textura micro-rugosa

2 mm

Classe 3 (Rd > 45)

Um dia
Dois a três dias

Boa resistência al desgaste (≤ 1 g por 1000 revoluciones)

• < 0’2 g
• < 4,0 g

Espessura media

Resbaladicidade (UNE-ENV 12633)

Resistencia a abração
• Abrasão Taber em seco (CS-17, 
1000 g, 1000 ciclos)
• Abrasão Taber em húmido 
(CS- 17, 500g,  1000 ciclos)

Posta em serviço a 20 ºC:
• Trá�co pedonal
• Trá�co ligeiro

Características:

 • Revestimento com boas resistências a abração, gorduras e combustíveis.
 • Superfície impermeável, fácil limpeza e manutenção.
 • Apto para interior e exterior.
 • Acabado antiderrapante.
 • Sem solventes. Evita problemas de adores na obra. Facilmente aplicável.

Campo de aplicação:

 • Vias de baixa e média intensidade: ciclovias, zonas pedonais, vias de parques, jardins,  zonas de lazer, 
 tráfego veicular médio...
 • Também indicado para urbanismo, ordenação paisagística, uso decorativo e lazer.

Descrição do sistema:

 1. Limpeza do suporte e saneado de zonas contaminas com gorduras, hidrocarburos, e 
 qualquer elemento que possa impedir a boa adesão das seguintes camadas. Preparação 
 mecânica do mesmo se for necessário. 
 2. Camada de imprimação mediante una capa de argamassa acrílica antiderrapante 
 pigmentada, via água, SLURRY ASSA, rendimento aproximado de produto puro 1,6 kg/m2
 aplicado a rodo de borracha.
 3. Camada de fundo mediante una capa de argamassa acrílica antiderrapante de alto 
 conteúdo em resinas e de tamanho de grão selecionado, pigmentada, via água, ASSA 
 SLURRY TOP, rendimento aproximado de produto puro 1,4 kg/m2 aplicado a rodo de 
 borracha.
 4. Camada de selado com pintura acrílica-epóxi bicomponente pigmentada, via água, de alta 
 resistência, ASSAGAME 3.22 a misturar em obra com um 14-16% de água, consumo 
 aproximado 0'3 kg/m2 aplicada a rolo, rodo de borracha ou pistola airless.
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Playparc Urban A22
Condições de Aplicação:

QUALIDADE DO SUPORTE

O suporte deve ser compacto. A resistência à compressão de 25 N/mm2 e a resistência à tração de 1,5 N/mm2.
Deve ter a porosidade e rugosidade necessárias para a perfeita adesão do produto, estar limpo de graxas 
ou materiais poluentes, seco, sem elementos soltos e livres de materiais estranhos.

TEMPERATURA E HUMIDADE.

Durante a aplicação e cura do material, a temperatura do suporte e a temperatura ambiente devem estar 
entre 10°C de mínimo e 30°C de máximo, e superar o ponto de orvalho por pelo menos 3ºC, para evitar 
problemas de condensação. O produto não deve ser aplicado ao ar livre se houver possibilidade de chuva, 
granizo ou geada. O suporte pode ter uma umidade relativa de até 6%., mas sem poças. Não deve ter 
humidade crescente de acordo com as ASTM. A humidade relativa do ar deve ser menor do 75%.

Preparação do suporte

O suporte deve ser limpo de poeira, livre de óleos, graxas e qualquer outro material estranho, além de ter 
resistência adequada em sua superfície. Qualquer irregularidade maior que 3 mm. deve ser removida 
usando o procedimento de raspagem ou reparação mais indicado em cada caso.
Buracos, tratamentos de �ssura e outros reparos prévios no suporte, devem ser feitos com antecedência com 
os produtos mais adequados das linhas Assagame, Assapox e Assacem. Em caso de suporte estar muito seco,
o suporte pode ser umedecido, sem deixar poças, para evitar a secagem prematura do produto. Materiais e 
detritos soltos ou mal anexados devem ser removidos, antes da aplicação do produto, mediante os meios 
necessários e posteriormente sugados.

Condições gerais de posta em obra

A aplicação destes produtos deve ser efetuada por pessoal quali�cado e sob o controlo de empresas 
especializadas. A má aplicação ou a falta de dotação podem levar ao envelhecimento prematuro e outras 
patologias no sistema. Os produtos deste sistema não contêm solventes, não sendo in�amáveis e 
praticamente inodoros durante a aplicação. Os operadores devem usar todos os elementos de proteção pessoais 
(máscaras, luvas de borracha, calçado e vestuário de proteção adequado) e proteger os olhos de salpicos. 
Todos os contactos com a pele devem ser evitados e não acercalo perto dos olhos; as superfícies da pele 
afetadas devem ser lavadas imediatamente com água e sabão. A limpeza das ferramentas será efetuada 
imediatamente com água quente e sabão. Os contentores devem permanecer protegidos do tempo. 
Nestas condições e na sua embalagem de origem fechada, a sua caducidade será de um ano a contar da
data de fabrico

Conservação e mantimento

A posta em serviço é feita no prazo de 24 horas após a secagem da última camada aplicada.
Estes revestimentos são sistemas de todos os tempos, não requerendo uma manutenção especial. Limpar 
regularmente, varrendo ou aspirando, jato de água a pressão média ou limpadores de água com aspiração. 
Evite utilizar escovas rotativas abrasivas simultaneamente com água.

NOTAS LEGAIS: A informação e os dados técnicos que aparecem nesta «Ficha de Sistema» são de carácter orientativo e estão sujeitos 
a possíveis modi�cações sem aviso prévio. São baseados na nossa experiência e conhecimentos atuais e nas utilizações e aplicações 
comuns do produto. Os valores especi�cados podem sofrer algumas variações dependendo de: condições de posta em obra, 
tolerâncias de fabrico, ensaios realizados, etc. Por esta razão, a nossa garantia é limitadaexclusivamente à qualidade do produto 
fornecido. Para qualquer esclarecimento ou extensão, consulte para o nosso Departamento Técnico. Esta informação substitui 
todas as informações previamente emitidas
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