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Conheça também nossa Linha
completa de Pisos Intertravados.

Preparo do terreno: 

Camada de Assentamento: 

Camada de Pavimentação: 

Plantio da grama: 

Manutenção: 

O terreno deve ser compactado e nivelado, para evitar afundamento após o assentamento do pavimento.

Constituída de areia (compactada) na espessura de 2 a 3cm. A camada de assentamento deve ser executada somente quando 
todo o preparo do terreno estiver concluído e em pequenas extensões à frente da linha de assentamento, para evitar a circulação de veículos e pessoal 
sobre a areia compactada.

É constituída pelas peças de concreto. Na colocação das peças, o assentador deve movimentar-se sobre a área já assentada, 
posicionando as novas peças contra as já assentadas. Nesta etapa, deve ser controlada a distância entre as peças (2 a 3mm) e o alinhamento.

O acabamento junto ao meio-fio, caixas ou bueiros deve ser feito com peças de concreto serradas. Finalizado o assentamento, as peças devem ser 
preenchidas com terra adubada para, em seguida, iniciar o plantio da grama.

A grama pode ser semeada ou de preferência, plantada em placas recortadas no tamanho dos furos do piso.

A grama deve ser molhada regularmente e após o crescimento, cortada com roçadeira de  fio de nylon.
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TERRENO NIVELADO E COMPACTADO
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CAMADA DE ASSENTAMENTO
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AREIA - H=3cm
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PISO ECOLÓGICO

396 396 80PE0835
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ÁREAS PARA CÁCULO DA DRENAGEM

Área bruta da peça assentada 

Área de concreto da peça assentada

Área vazada da peça assentada

Vagas de estacionamento descoberto e passagens
de veículços leves, jardins e áreas drenantes.

Produzidos na cor Cinza Claro ou sob encomenda nas cores:
Amarelo - Ocre - Vermelho - Cinza Escuro
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O Piso Ecológico atinge 
Cargas de Ruptura (F) à 
flexão média maior que 
5,5KN e individual maior que 
5,0KN.

RUPTURA À FLEXÃO

21.600,0 cm

2679,5 cm

2920,5 cm

Área drenante do pavimento 2 20,5765 m / m

APLICAÇÕES

PISOS INTERTRAVADOS

APLICAÇÃO

Associação
Brasileira de

Cimento Portland

Produto Classe

Peça de Concreto
para Pavimentação

35MPa

TATU - Limeira/SP
Mais detalhes: www.abcp.org.br

(h>60mm)
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