
®  
DENSIPHALT  

PORTOS 

AEROPORTOS 

TRÁFEGOS PESADOS  

ARMAZÉNS  



Pavimentos Semi-flexíveis  

Densiphalt®  

Consiste em um asfalto com os vazios preenchidos com uma argamassa à base de     
cimento de alta resistência. Densiphalt® é aplicado como uma camada de 30-100 mm, e 
é colocada sobre uma camada de base adequada tal como o asfalto, CBM / cimento    
estabilizado cascalho ou concreto padrão. Densiphalt® pode ser colorido numa          
variedade de tons.  

Um sistema de cobertura semi-flexível e livre de articulação, adequado para uso em 
áreas de tráfego intenso, onde a flexibilidade, durabilidade e resistência ao desgaste são 
altas prioridades.  

É um material compósito de pavimentação que combina as propriedades flexíveis de 
asfalto, com a capacidade de carga estática e a durabilidade do concreto.  
 

Densiphalt® é adequado para diversos fins: 

• Aeroportos 

• Tráfegos pesados 

• Portos 

• Armazéns  

Densiphalt® suporta cargas estáticas pesadas, ciclo resultante de tráfego fortemente  

AEROPORTOS  

Densiphalt® é uma solução comprovada para pavimento 
em áreas de pesados como:  
• Estacionamento de aeronaves  
• Áreas de reboque de aviões  
• Pistas de conexão  
• Áreas de aproximação à pista 
• Áreas de reabastecimento 
• Áreas de remoção de gelo  
• Extremidades da pista de decolagem  
• Hangares e centros de carga  

canalizado e rejeita entrada de derrames de combustível 
de aviação, óleo hidráulico e líquidos de degelo.  



TRÁFEGOS PESADOS  

Densiphalt® pavimento semi-flexível e livre de articulação que oferece uma resistência ao 
desgaste, solução impermeável e de baixo custo para áreas de tráfego intenso. 

Suporta o desgaste do tráfego pesado, contínuo, ciclo de condução contínua ao longo das 
mesmas rotas e desgaste de curvas de tráfego.  

Densiphalt® é uma solução de pavimento comprovada nas áreas de serviços                 
pesados, como: 

• Ônibus lay-ônibus 
• Terminais de ônibus e carro 
• Estacionamento de vários pisos 
• Estradas com muito trânsito 
• Cruzamentos e rotundas 
• Calçadas 
• Baias de carga e descarga  

PORTOS  

Densiphalt® resiste ao uso do ciclo de tráfego de empilhadeiras e outros veículos,         
juntamente com cargas de alto ponto de sistemas de prateleiras e mercadorias              
empilhadas.  

Densiphalt® é uma solução de pavimento comprovada nas áreas de serviços pesados, 
como: 

• Terminais de contêineres 
• Terminais de carga geral 
• Terminais de carga a granel 
• Terminais Roll-on/Roll-off e Lift-on/Lift-off  
• Instalações de armazenamento e depósito 

ARMAZÉNS  

Densiphalt® resiste ao desgaste da movimentação de contêineres, no ciclo de condução 
contínua ao longo das mesmas rotas e desgaste de manuseamento de mercadorias a     
granel.  

Densiphalt® é uma solução de pavimento comprovada nas áreas de serviços pesados, 
como:  

• Armazéns  
• Armazenamento de paletes em prateleiras  
• Armazenamento alto e baixo  
• Escolha de armazenamento 
• Centros de carga 
• Centros de distribuição 
• Terminais de mercadorias  




