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Aterro em blocos de EPS
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GEOFOAM
Descrição do Produto
GEOFOAM é a sigla internacional que define a execução
de aterros com blocos de EPS, pelo facto de ser um
material muito leve e resistente apresenta grandes
vantagens comparativamente aos solos tradicionais.

Campos de Utilização
- No encontro de pontes
> Evita os riscos de assentamentos diferenciados
> Diminui de forma muito significativa a pressão
exercida pelo terreno na estrutura da ponte
> É especialmente indicado para terrenos com fraca
capacidade para suportar pesos
- Construção e Ampliação de estradas com EPS
> Evita os riscos de assentamentos diferenciados
> Permite a utilização de taludes quase verticais quando
há pouco espaço disponível
- Construção de jardins
> A construção de jardins artificiais sobre lajes pode ser
feita a utilizando blocos de EPS, formando o relevo
pretendido, cobertos com uma pequena camada de
terra vegetal para colocação de relva ou plantas de baixo
porte, com uma baixa sobrecarga da laje

Princípios de aplicação
- Aplicar os blocos sobre material drenante com juntas
desencontradas
- Empilhar os blocos, sempre com juntas desencontradas,
aplicando entre eles peças próprias para aumentar o atrito.
- Colocar manta geotextil sobre a última camada de blocos
- Aplicar as camadas de sub-base sobre o geotextil e por
fim aplicar o revestimento final.

Jardim e arrumamento efectuado
sobre aterro de EPS (V. Castelo)

Características do EPS a utilizar
- Normalmente o tipo de EPS utilizado é o EPS 100, no
entanto podem ser utilizadas diferentes classes de EPS,
mediante as cargas previstas
- Pode ser fornecido na cor branca ou noutra, de acordo
com o fabricante.
- EPS de Classe E de resistência ao fogo.

Encontro com ponte

Vantagens
- Material muito leve, com uma densidade média de
20Kg/m3 efectua uma sobrecarga nos solos muito inferior
aos solos tradicionais que apresentam uma densidade
média acima dos 1500Kg/m3
- Grande resistência mecânica quando submetido a cargas
permanentes ou temporárias
- Rapidez de execução, evita os trabalhos de compactação
Aterro de estrada
aumentando de forma significativa a velocidade de
execução do aterro.
PROPRIEDADES FISICAS*
- Manuseamento fácil e facilidade no corte, permitindo a
adaptação a qualquer espaço a preencher
TIPODE EPS
EN 13163
EPS30
- Resistente a variações de temperatura
5
(Kpa)
Resistêncoa à compressão
NP EN 826
(deformação de 2%)
- Baixa absorção e água
30
(Kpa)
Resistência à compressão
NP EN 826
- Mantém-se estável, não apresentando degradação
(deformação de 100%)
significativa ao longo do tempo
(Kpa)
50
NP EN 12089
Resistência à flexão
- Não se degrada, O EPS não apodrece, não ganha bolor
<5
Absorção de água por imersão (28 dias)
%vol
NP EN 12087
nem constitui substrato ou alimento a animais ou
Coeficiente dilatação térimca linear
ºC-1
microrganismos.
- Não é solúvel em água nem liberta substâncias para o
Reacção ao fogo
NP EN 13501-1
Euroclasse
ambiente
*Valores médios declarados pelos associados da ACEPE
- 100% reciclável e ecológico

eps@acepe.pt
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