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BARONE ASFALTO OXIDADO

CIMENTO DE ASFALTO OXIDADO UTILIZADO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO
BARONE ASFALTO OXIDADO

Trata-se de um asfalto modificado, flexível e aplicado a quente, a base de cimento asfáltico de petróleo utilizado
em sistemas de impermeabilização e pavimentos.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
•
•
•
•

Juntas de proteção mecânica;
Juntas de pavimentos rígidos;
Fixação e reparo de mantas asfálticas;
Fixação de sistema de isolamento térmico.

VANTAGENS

• Elevada durabilidade;
• Compatível com diversos sistemas asfálticos;
• Produto não tóxico;
• Aplicável em obras novas e existentes;
• Aplicável em áreas difíceis com curvas e recortes.

PROPRIEDADES TÍPICAS
Característi cas
Ponto de amolecimento
Penetração (25 º C, 100g, 5s)
Temperatura de aquecimento

Valor
Unidade
º
C
75 a 95
0,1mm
20 a 35
º
C
180 a 220

Observação

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Preparo do substrato:
O substrato d eve estar íntegro, totalmente seco e livre d e qualquer tipo d e materiais que possam prejud icar a
aderência de sistemas posteriores. A superfícies a serem impermeabilizadas devem ter seus caimentos previstos
em projeto, com pelo menos 1 % em d ireção a ralos e coletores, send o executad as com argamassa de
regularização em cimento e areia com traço 1 :3 em volume, ad itivad o com BARONE SUPERFIX (2 partes de
água para 1 parte de aditivo).
Aguardar pelo menos 7 dias de cura da regularização antes de prosseguir com a impermeabilização. No caso de
superfícies metálicas, recomenda-se realizar tratamento em superfícies lisas com auxílio de escova de aço para
aumentar a rugosidade.
Imprimação:
Antes da aplicação do BARONE ASFALTO OXIDADO, aplique uma camada de primer BARONE PRIMER BASE
ÁGUA ou BARONE PRIMER BASE SOLVENTE, com intervalo de pelo menos 6 horas antes da utilização do
produto impermeabilizante a base de cimento asfáltico de petróleo.
Aplicação:
Como membrana moldada no local: O produto deve ser aquecido a uma temperatura de 160 ° a 190 ° com sistema
aquecedor com controle de temperatura, evitando chama direta.
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