
 

 

 

 

Características deste produto 
ASFALTEX-B é um óleo antiaderente para Pneus de Rolos Compactadores de Asfalto. Produto inovador, 
de base vegetal, isento de derivados de petróleo, amigo do meio ambiente. 
 
Entre seus principais benefícios, estão: 

 Baixo odor; 

 Biodegradável; 

 Base vegetal; 

 Não ataca o pavimento nem as peças do seu equipamento; 

 Pronto para uso, dispensa diluições; 

 Alto rendimento. 

  
 
 
Campos de aplicação. 
Empresas de terraplanagem, Pavimentadoras e Empresas concessionárias de serviços públicos que 
precisam fazer intervenções e reparos em pavimentos asfálticos. 
Pode ser utilizado também em caçambas, caminhões, ferramentas e outros locais onde se deseje evitar 
os efeitos da aderência do asfalto/betume. 
   

Modo de usar 
Ferramentas de aplicação indicadas  
Este produto pode ser aplicado através de bombas costais ou diretamente através do reservatório das 
máquinas de compactação de Asfalto. 
 
Consumo  
Não há indicação efetiva de consumo de ASFALTEX-B por Km, uma vez que o volume consumido 
depende de fatores como vento, modo de aplicação, ferramenta, temperatura etc. 
Apenas como indicação genérica, o consumo deve situar-se entre 50 e 100 litros para cada Km de pista 
pavimentada.  
 

Aplicação 
Verter ASFALTEX-B no recipiente/reservatório de uso e promover a aplicação do produto sobre os 
pneus da máquina assim que o equipamento for subir sobre a massa asfáltica. A aplicação deve cessar 
imediatamente quando produto tiver cumprido a função de evitar a aderência do asfalto e agregados 
à superfície do pneu.  
Em dias quentes a antiaderência é alcançada mais rapidamente, em dias mais frios, demora-se mais  



 

 

 
para alcançar esse resultado e a reaplicação também acontece em menos espaço de tempo.  
Reaplicar o produto assim que o operador notar que o efeito de antiaderência cessou, em função de 
queda na temperatura, mudança de setor de aplicação ou parada da máquina.  
 

Cuidados complementares – por favor, leia com atenção: 
 

 ASFALTEX-B deve ser aplicado em forma de névoa, nunca com os bicos do equipamento 

esguichando o produto, a fim de evitar a migração de excesso de óleo para o pavimento. A 

ação deste produto deve ser alcançada na interface com o pneu do Rolo, nunca sobre a via 

em obra; 

 A superdosagem vertida sobre o pavimento poderá implicar em efeitos danosos, tais como 

manchas e espelhamento, retardo na cura da massa e, em casos de alta penetração, em perda 

de parte do serviço executado, devido à inibição da cura pontual da massa e/ou da perda de 

material durante as solicitações de tráfego; 

 

 ASFALTEX-B não ataca a flora nem a fauna, é biodegradável, tem baixo odor e não é perigoso 

para o contato com os trabalhadores, mas o seu uso requer cuidados, tais como o uso de luvas 

nitrílicas e óculos contra respingos; 

 Evite também o contato com a pele sem proteção, para evitar os efeitos danosos de 

queimadura na derme, em função da ação dos óleos vegetais na pele por reação com o calor 

dos raios solares;      

 Este produto não dissolve borracha e não é considerado perigoso, mas, mantenha-o em sua 

embalagem original, fechado, com rótulo original e ao abrigo de fontes de calor e outros 

contaminantes; 

 Mantenha as ferramentas de aplicação sempre limpas, principalmente os bicos de pulverização; 

 Promova um pequeno teste com esse produto, em condições controladas, para treinar a sua 
equipe e obter os melhores resultados. Se precisar de apoio, consulte a nossa assistência 
técnica.   

 
 
ASFALTEX-B é apresentado em embalagens de 200 e 1000 litros.  
Proteja a natureza, destine corretamente as embalagens deste produto e evite contaminar o meio 
ambiente – Leia a Fispq do produto.   
 
 
 



 

 

Características físico-químicas 

Cor Verde oliva 

Densidade a 30°C De 0,840 a 0,890 g/cm³ 

Odor Característico 

Viscosidade a 30°C 27 a 33 s - copo Ford n° 3 

 
Nota:  
As informações aqui contidas representam o nosso melhor conhecimento a respeito do produto e sua 
aplicação, são fornecidas de boa-fé, porém, a Pluralquímica não responde por aplicação inadequada, 
porque não pode controlar situações decorrentes da experiência com a aplicação do produto na obra e 
só garante a qualidade do produto em sua embalagem original e lacrada. 
 

Para mais informações, procure a nossa assistência técnica pelo telefone (15) 3384 4006 ou pelo e-

mail plural@pluralquimica.com.br 
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