PGXpand®
Aplicações de
pavimentação
PG 64-22

PG 76-22 or
PG 82-22

Melhora o desempenho do pavimento
em altas temperaturas

•
•
•
•
•
•
•

Aplicações de
pavimentação

Aumenta o desempenho (Grau PG Superpave®)
do ligante asfáltico em altas de temperaturas
Melhora a resistência da mistura asfáltica ao
afundamento nas trilhas de roda dos veículos
Não altera as propriedades do ligantes asfáltico
em baixas temperaturas
Reduz a viscosidade em temperaturas de
processamento e aplicação
Melhora a trabalhabilidade e compactação das
misturas asfálticas
Fácil incorporação ao ligante asfáltico em
equipamentos de mistura de baixo cisalhamento
Compatível com polímeros elastoméricos e/ou
borracha moída de pneus

SP
50° C

SP
70-100° C

Aumenta o ponto de amolecimento do
ligante e a resistência dos produtos asfálticos
em altas temperaturas
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumenta o ponto de amolecimento do ligante
asfáltico
Melhoria das propriedades de adesão e aderência
ao substrato
Reduz a viscosidade em temperaturas de
processamento e aplicação
Não altera a ductilidade e as demais propriedades
do ligantes asfáltico em baixas temperaturas
Melhora a trabalhabilidade na aplicação das
membranas e mantas asfálticas
Reduz o conteúdo de polímero elastomérico SBS
Fácil incorporação ao ligante asfáltico em
equipamentos de mistura de baixo cisalhamento
Compatível com ampla gama de cimentos
asfálticos de petróleo - CAPs

Os polímeros PGXpand são modificadores de asfalto altamente compatíveis. PGXpand possibilita melhorar
o desempenho do ligante em altas temperaturas, aumentando o ponto de amolecimento e a resistência a
deformação permanente, com considerável redução de custos de formulação de materiais asfálticos.

Polímeros customizados
Os polímeros PGXpand® foram desenvolvidos
especialmente para possibilitar que os produtores
de asfaltos modificados por polímeros (AMPs)
aumentem o desempenho do ligante em altas
temperaturas, mantendo inalteradas suas
propriedades em baixas temperatura.

Dados Técnicos PGXpand®
Propriedade

Valor típico

Ponto de amolecimento, °C

135-145

Perda por aquecimento , %

0.5

Valor ácido, mg KOH/g
1
PGXpand® reduz o conteúdo de polímero
elastomérico - SBS, melhora a viscosidade e o
Índice de Saponificação
1.5
processamento, permite maior adição de cargas ou
5
fíleres e proporciona maior estabilidade do produto Valor do iodo, g lodo/100g
asfáltico ao armazenamento.
Todos os valores são apenas indicativos.
Estes benefícios são obtidos com a incorporação de
PGXpand® ao ligante asfáltico, em baixas dosagens,
empregando equipamentos de mistura de baixo
cisalhamento, com menores custos energéticos, de
produção e de transporte.

Rut depth (mm)

Base Binder
6

Base Binder with 3.5% SBS

5

Base Binder with 1.2% PGXpand® 502
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10,000
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30,000
Number of passes

40,000

50,000

Aumenta o Grau PG Superpave® para altas temperaturas
Ponto de amolecimento
Resistência a deformação permanente
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