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Ficha Técnica

E.C.O. cerca de 4,2 cm

Terriço cerca de 3,5 cm 

Areia cerca de 3 cm
(facultativo)

Camada permeável
cerca de 5-7cm
Fundo portante

Dimensões úteis*
Unidades por m2 

Peso da unidade 

Capacidade de carga 

Cor 

Dimensões da palete 

M2 palete 

Unidades por palete

Peso da paleteBranco: Terminar com a grama ou cascalho

Verde: terminar com a grama

cm

un.

kg./un.

t/m2

-

cm

m2/PAL

un./PAL

kg./PAL

verde - branco

Material: Mistura de resina termoplástica composta 50% por PP virgem de tipo nobre 50% com material plástico reciclado, estabilizada aos 
raios UV;
Modularidade: Sistema de engate por encaixe “ macho - fêmea” com trava por meio de unhas de fi xação.   
Acessórios: Elementos de sinalização de cor branca, amarela, azul, para o trânsito e/ou para delimitar as vagas de estacionamento dos 
veículos. Piquetes de ancoragem com grande profundidade para terrenos íngremes.
Certifi cazioni: UNIVERSIDADE DOS ESTUDOS DE PÁDUA – Faculdade de Engenharia - Departamento de Ciência das Construções e 
Transportes n° de protocolo 14597;

A simplicidade do engate, a leveza das várias grelhas, a facilidade de modelar as várias 
formas (basta uma simples serra) permitem uma rápida e efi caz posta na obra de 
E.C.O. seja para as grandes superfícies que para as pequenas. 
Predisposto um fundo portante com base na natureza do sítio e do destino de uso é 
necessário proceder como segue: 

Recomenda-se executar uma correcta 
avaliação das condições locais do 

próprio terreno. De facto, as nossas instruções têm um 
carácter de tipo geral e a preparação do fundo deve ser 
adequada à tipologia do terreno, às condições climáticas 
e à intensidade da carga. 

REALIZAÇÃO DE UMA CAMADA PERMEÁVEL (pedregulhos com dimensões 
variáveis 3-10 mm) com cerca de cerca 5-7 cm. 
Eventual camada de areia com siliciosa nivelada de cerca de 3 cm. 

DESENVOLVIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO COM AS GRELHAS DE E.C.O. 
No caso de colocação em grandes superfícies ou na presença de guias ou outros 
elementos que delimitam o perímetro, é oportuno deixar espaços de folga de cerca 
de 3-5 cm. 

 
ENCHIMENTO DAS GRELHAS DE E.C.O. com terriço para gramas mantendo-
se a cerca de 1 cm abaixo da borda, após regadura – de modo que o terriço se 
compacte de maneira natural – e semeadura.  

* Em consideração ao material reciclado é admitida uma variação dimensional de 2,5%. Por isso, o cor poderia mudar a matiz.

Na presença de inclinação da superfície é muito importante considerar o coeficiente de atrito. Portanto, assumindo conservadora superfície 
molhada e um estado de desgaste dos pneus média / alta, recomendamos o uso de Pratopratico® para declives superiores a 8%. Esta 
inclinação pode ser aumentada em caso de acabamento de pedra.

WWW.CONSTRECO.PT


