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Informação Técnica 

PROMAF COLORIDO 
Massa asfáltica colorida para aplicação a frio 

 
Características: 
Aspecto: Massa 

Cor: Todas 
Aroma: Característico 

Apresentação: Baldes de 25 Kg – Palete de 1.000/1.200 Kgs 
Composição: 

 
PROMAF COLORIDO é betuminoso a frio, disponível em todas as cores e tonalidades. 
 
Propriedades: 
 
 A utilização de PROMAF COLORIDO permite um pavimento colorido de reconhecida qualidade e 
grande resultado estético. 
O PROMAF COLORIDO resulta especialmente bem quando aplicado em grandes superfícies, uma 
vez que se trata de um pavimento continuo e sem juntas de dilatação (elementos frágeis que muitas 
vezes requerem manutenção). 
Devido à sua percentagem de porosidade máxima de 40%, este betuminoso evita durante o período 
de chuva a acumulação de água sobre o pavimento. 
Não é inflamável. 
Não é tóxico. 
É amigo do ambiente. 
 
Campo de aplicação: 
 
São várias as aplicações de PROMAF COLORIDO, mas destacam-se as utilizações em ciclovias, 
caminhos pedonais, passeios, praças, jardins e os mais variados espaços públicos. É igualmente 
aplicado em zonas anexas a vegetação, uma vez que permite as trocas aeróbicas do solo. 

 
Modo de emprego: 
 
A aplicação de PROMAF COLORIDO é idêntica à aplicação do betuminoso quente, sendo efectuada 
com o mesmo equipamento e não requerendo mão-de-obra especializada. Pode ainda ser aplicado 
manualmente. 
O PROMAF COLORIDO tem uma superior capacidade estrutural e resistência mecânica, permitindo a 
aplicação de espessuras reduzidas, entre 1,5 e 3 cm. 

 
Armazenagem: 
 
O produto PROMAF COLORIDO deve ser armazenado na embalagem de origem, mantendo-a bem 
fechada, podendo empilhar-se uns sobre os outros até ao máximo de quatro baldes. 
O PROMAF COLORIDO pode conservar-se durante um ano sem perder as suas características. 
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