CATÁLOGO MAXASPHALT
EMULSÕES ASFÁLTICAS
Emulsões aniónicas
usadas para
impermeabilizar obras
enterradas e muros



Compoprimer: Emulsão de baixa viscosidade



Compo E-4: Emulsão com cargas minerais



Compocaucho: Emulsão modificada con latex



Compomuros: Emulsão de alta viscosidade



Geotesan NT 11: 90 g/m2



Geotesan NT 15: 125 g/m2



Geotesan NT 17: 140 g/m2



Geotesan NT 23: 200 g/m2

GEOTEXTEIS
Material textil que pode
ser usado para varias
funções, por um lado
hidráulicas de filtración e
drenagem, e mecánicas
entre as que destacan a
de separación, refuerço e
proteção.

SELAGENS DE PAVIMENTOS / FISSURAS
Materiais para a selagem
de juntas tanto em
suportes de betão
como de mistura
betuminosa



Compofibra: Massa premoldeada para
Selagem onde precise um
cordão betuminoso



Compofix: Massa de betume
modificado de aplicação a quente para
selagem de fissuras e gretas de auto
estradas entre outras



Compodur epoflex: Massa de resina
epoxi para sua aplicação a frío
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FIBRA DE POLIPROPILENO
Fibras de polipropileno 100



Fibracem: Fibras cortadas de
polipropileno



Composeal bituminoso: Argamassa
betuminosa formada por emulsão e
cargas minerales



Composeal sintético:
Argamassa sintética de
resinas e cargas minerais



Compotop bitufibra: Argamassa de
emulsão aniónica com fibras, áridos
silicos e calcário

% Virgem para uso como
um aditivo para melhorar
as propriedades em
aglomerados a frio betão e
argamassas.

ARGAMASSAS
Revestimentos para
preparação de
superfície sujeita a
algumas tensões,
como zonas pedonais,
ciclovias ou
estacionamento de
veículos (slurrys).
Argamassas para
impermeabilização de
tabuleiros de pontes

AGLOMERADO A FRIO PRETO E COM COR
Aglomerado de frio
Enchimento pavimentos
emprego deformado



Asfalmix: Massas a frío de áridos e
uma emulsão betuminosa.
 Max IR Betuminoso Colorido
IN SITU varias Cores
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PAVIMENTOS


Compodur sobre Aglomerado:
Sistema de múltiplas camadas
aplicados com mistura de betume ,
que consiste em vários produtos de
acabado colorido aplicado sobre
Betuminoso



Compodur sobre Betão: Sistema
de múltiplas camadas aplicados
com uma mistura de betume , que
consiste em vários produtos de
acabado colorido aplicados sobre
betão

Linha de Produtos para



Fornecer soluções diferentes
em atividades de
conservação e ou novas ou
recuperação

Compocem: Sistema de aplicação
sucessiva formada por mistura de
resinas e cimento para a aplicación
sobre pavimentos betuminosos que
requieram a sua selagem



Compo LSP: Emulsão formada por
resinas com cor para sua aplicação
em frío



Compo LSP Anticarburante:
Emulsão formada por resinas com
cor para sua aplicación em
Pavimentos a frío com propiedades
anticarburantes

Revestimentos de superfície
Para usos específicos, tais
como ciclovias, pistas
pedestres. O tratamento
adequado para ambos os
pavimentos de Betão e de
asfalto.

PRODUCTOS ESPECIALES
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PRODUCTOS ESPECIALES
Gama de Produtos para
Fornecimento de soluções
para diferentes situações que
podem ser detetados em
atividades de conservação e
ou reparação/ novas
construções



Compotop anticarburante:
Emulsão formada por resinas a
que se adicionam cargas minerais
selecionadas



Rhinophalt: Tratamento
betuminoso a frío aplicado com
misturas betuminosas para
conseguir o retardamento da
deterioração do pavimento
protegendo contra o
envelhacimento precoce dos
pavimentos betuminosos



Compoemulax: Emulsão catiónica
seladora e impermeabilizante



Composolid: Emulsão para
estabelização de solos



Compoconsolidante: Resina para
aplicação, com cargas minerais
seleccionadas , como tratamiento
para zonas de risco de
deslizamiento e abatimentos



Relva Sintetica : Para uso decorativo
e uso desportivo como Futebol, tenis
e Padel
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