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CONHEÇA O 
ASFALTO FRIO 

HABILFIX
O asfalto betuminoso Habilfix é um 
asfalto (mistura betuminosa asfáltica) 
de qualidade superior para reparações 
a frio com uma técnica inovadora. É 
optimo para reparações rápidas e 
duradouras de buracos nas estradas, 
auto-estradas, laterais de tampas de 
saneamento estaladas, entre muitas 
outras aplicações. O Habilfix é produz-
ido numa central de Asfalto betumi-
noso descontínua, com inertes princi-
palmente basálticos selecionados e 
betume, em Portugal. 

Graças ao aditivo Macfix® Premium, 
sob licença, os inertes do asfalto 
Habilfix ficam envolvidos numa 
pelicula/goma protetora, que permite 
manter o material frio e maneável até 
2 anos após data de embalamento. 
Após aplicação/compressão compor-
ta-se como um asfalto betuminoso a 
quente, proporcionando uma 
reparação permanente.

Quais são as  
Vantagens ?

04 Não necessita de ser mexido ou aquecido, o
que reduz custos extras.

02 Aplicação flexível sobre asfalto ou betão, com
abertura ao tráfico automóvel imediata.

03 Armazenável até 2 anos embalado.
Pode ser armazenado a baixas temperaturas 
sem comprometer a sua manuseabilidade.

01 Reparação permanente. Não há reparações de
reparações.

05 Disponível em baldes ou sacos de 20kgs,
big-bags de 1000kgs ou a granel num camião 
com 25 toneladas.

06 O facto de ser uma massa produzida a quente,
de qualidade controlada, significa que pode 
ser aplicado em auto-estradas (não se desfaz).

07 Redução de custos de mão-de-obra e de
logística.

08 Permite reparar desde pequenas rachas e
buracos de baixa profundidade até valas e 
buracos de grandes dimensões. Pode ainda 
ser aplicado em qualquer condição climatéri-
ca.

09 Graças à sua elasticidade, pode ser aplicado
em juntas de dilatação de pontes.

Produtos

Modo de 
Aplicação

01 Varrer

Varrer detritos e lamas para 
fora do buraco.

02 Espalhar

Espalhar uniformemente o 
material em camadas de 5cm.

Compactar03

Compactar manualmente ou 
com um cilindro ou compacta-
dor.

Circular04

Após tapar a área, varrer restos 
do material à volta para dentro 
do buraco para finalizar e abrir 
ao trânsito.

Balde
Peso líquido 20kg

Saco
Peso líquido 20kg

Big-bag
Peso líquido 1000kg

A granel
Camiões de 25ton (sob pedido)

4cm

Calculadora
Visite www.habilfix.pt/calculadora 
e conheça a nossa calculadora.


