Manual técnico de aplicação e manutenção
Linha Drenante

Os revestimentos Segato aliam beleza, resistência, durabilidade e proporcionam ótima relação custo
x benefício com excelente padrão de qualidade. Para garantir estas características é necessário seguir
algumas normas de colocação contidas neste manual. Em caso de dúvidas, entre em contato com
nossa equipe de atendimento pelo telefone: (37) 3237-0830 ou e-mail comercial@segatopisos.com.br

ESPECICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Piso em placa cimentícia vibro prensado, composta por agregados minerais de alta dureza como,
gnaisse, quartzo, calcário dolomítico, cimento cinza ou branco, pigmentos inorgânicos e aditivos
químicos, possuindo superfície plana e anti-derrapante, resistência FCK 25Mpa, ref. Linha Drenante
tamanho 40x40x6cm, ou 10x20x8 cm cor (vide abaixo opções disponíveis)
Dimensão
disponíveis (cm)

Peso Médio
Kg/m2

Peças Permeabilidade
/m2

Piso
10x20x8
155,00
50,00
intertravado
Piso em Placa
40x40x6
120,00
6,25
Cores: Cinza, Grafite, Amarelo, Vermelho, Sépia, Palha

95%
95%

Carga
aplicada
Veículos
leves
Pessoas

CONDIÇÕES DE ENTREGA E ARMAZENAGEM
Os pisos são fornecidos embalados em palhetes de madeira, com peso aproximado de 1.500 kg cada, envoltos
em filme plástico stretch, e devem permanecer embalados até o momento da aplicação evitando o excesso de
manuseio para que não ocorra serrilhamento das arestas e vértices das placas. Este procedimento auxilia na
economia e reduz a perca/quebra.
Por ser fabricado com produtos minerais naturais, os pisos estão sujeitos à ocorrência de pequenas variações
de tonalidade, principalmente nos casos de reposição e complemento de pedidos. Isso ocorre devido a variação
na cor do mineral usado, tonalidade do cimento, tempo de cura, umidade, ação dos produtos de limpeza sobre
o piso, etc.
Para realizar a descarga do material sugerimos à utilização de empilhadeiras e que os palhetes sejam dispostos
sobre superficies planas e regulares, evitando assim patologias como trincas e fissuras. Os palhetes não devem
ser empilhados um sobre o outro.
Evite contato do piso com outros materiais que possam danificá-lo ou mancha-los como tintas, líquidos
oleosos, materiais óxidos, ácidos, madeira molhada, guimba de cigarro ou qualquer outro contaminante que
solte nódea.
Armazene o mais próximo possível do local de aplicação do piso.
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APLICAÇÃO DO PISO DRENANTE
A linha de piso Drenante da Segato Pisos, possibilita a pavimentação de áreas externas sem comprometer a
permeabilidade do solo, auxilia na alimentação dos lençóis freáticos se tornando um importante aliado nos
sistemas de drenagem para evitar enchentes, enxurradas, erosões etc.
INSTRUÇÕES:



Espalhar sobre o solo compactado uma camada de brita nº 0 de 06 a 12 cm de espessura.



Sobre a camada de brita 0, colocar manta Geotêxtil, tipo Bidim Mexichem RT-08 ou similar



Sobre a manta espalhar (sarrafear) uma camada de areia média lavada de 06 a 10cm de
espessura.



Fazer colocação das placas de forma intertravada, tipo junta amarrada sempre utilizando
linha de nylon para orientar no alinhamento e nivelamento.



Fazer o travamento lateral com meio-fio, parede, guia de contenção, etc.
OBS: O sistema de drenagem e escoamento da água é de responsabilidade do cliente e o
mesmo deve ser dimensionado por técnico/engenheiro responsável pela obra sempre
seguindo os padrões das NR’s da categoria.
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO

O pavimento permeável deve sofrer intervenções de manutenção sempre que existirem condições
que comprometam o desempenho mecânico ou hidráulico do pavimento.



A verificação do desempenho do pavimento permeável quanto à permeabilidade deve ser
realizada periodicamente conforme indicação de projeto.



As etapas de limpeza recomendadas são: Remoção de sujeiras e detritos em geral da
superfície do pavimento por meio de varrição mecânica ou manual, aplicação de jato de água
sob pressão < 1.200 lb/pol². Aplicação de equipamento de sucção para retirada de pó fino
(aspirador de pó).



Recomposição do material de rejuntamento, quando necessário.



É vetada a utilização de produtos químicos ou água contaminada na limpeza do pavimento.
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