ReLIXER®
Líder de mercado em tecnologia de
rejuvenescimento de asfalto recuperado do pavimento
(Reclaimed Asphalt Pavement - RAP)

Melhores asfaltos
resultam num meio
ambiente melhor
As práticas sustentáveis do setor são a solução,
não a exceção!
Com ReLIXER® é possível tratar e reciclar o
material removido da rodovia, transformando o
RAP em matéria prima de alto valor sustentável
para a construção e manutenção de estradas,
suplementando a Economia Circular.

Solução Inovadora.
Produto ecológico.
Reuse e Recicle RAP.
Prática econômica de ótima
relação benefício-custo.
Compatível com ampla gama
de cimentos asfálticos de
petróleo - CAPs.

Testado, comprovado e garantido!
ReLIXER® é um elixir especialmente formulado e
composto por óleos de base biológica e de baixa
toxidade, que rejuvenesce o ligante envelhecido da
mistura asfáltica, possibilitando a reciclagem e reuso de
altos níveis de asfalto recuperado do pavimento (RAP).
ReLIXER é o rejuvenescedor líder no mercado mundial,
testado e comprovado por clientes de diversos países,
com a garantia de suporte técnico de nossa equipe de
consultores.
ReLIXER é o resultado de extensa pesquisa e
desenvolvimento, com seu desempenho comprovado na
prática. Desde 2015, tem sido empregado em milhares
de quilômetros de rodovias restaurando as propriedades
mecânicas e a flexibilidade do RAP.
ReLIXER reduz a rigidez da mistura asfáltica e melhora
a compactação, trabalhabilidade e a produtividade dos
serviços de pavimentação.

Dados técnicos do ReLIXER
Propriedade
Umidade, estufa a vácuo, %
Massa Específica, lb/gal
Viscosidade @ 75°F, cps
Valor do iodo
Ponto de Fulgor, mínimo, COC, °F
Enxofre, ppm
Insolúvel, %

A adição de ReLIXER torna as
soluções sustentáveis também
as mais econômicas. Ao
incorporar maiores quantidades
de RAP rejuvenescido na massa
asfáltica reduz se a quantidade
de materiais betuminosos e
agregados virgens, reduzindo o
custo global da mistura.
Mistura

Baixo conteú- Alto conteúdo
do de RAP,
de RAP, deve
sem adição de ser adicionado
ReLIXER
ReLIXER

15%
0%
80%
5%

RAP
ReLIXER
Agregado virgem
Ligante asfáltico
virgem

40%
0.1%
55%
4%

Valor
Típico

Índice de Custos

2.0

Baixo conteúdo de RAP, sem adição de ReLIXER

7.8
50
115
>400
<50
1.5

Alto Custo
Alto conteúdo de RAP, deve ser
adicionado ReLIXER

Baixo Custo

.70

.80

.90

1.0

Todos os valores são apenas indicativos.
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