
Fixador de Poeiras 



O que é?  
 O Isopoeiras é um humidificante natural das partículas 

dos solos e agregados. 
 

 
Como funciona? 
 Ao ser incorporado no terreno, os flocos de sais inorgânicos 

Isopoeiras conservam a humidade e fixam as partículas 
finas que causam Poeiras. 
 PROBLEMA SOLUÇÃO 



Como funciona?  
 A estrutura do terreno mantem-se densa e agregada, 

formando uma camada semi-húmida constante, que impede o 
levantamento de nuvens de poeira à passagem de veículos ou 
pessoas. 

 
 
 
 
 

 
 A actuação do Isopoeiras é renovada ciclicamente por 

absorção da humidade presente na atmosfera, principalmente 
durante a noite. 

 



Onde se aplica? 
 O produto é utilizado em todo o tipo de zonas não pavimentadas (terra batida, 

gravilhas, saibros, toutvenants, etc..) nas mais diversas aplicações: 
 

• Caminhos, estradas, acessos e zonas de estadia (pedonal ou automóvel) 
 

• Todo o tipo de Eventos e Festivais ao ar livre 
 

• Parques de Estacionamento 
 

• Recintos de Feiras, Festas e Romarias 
 

• Espaços Verdes, Passeios e Ecopistas 
 

• Zonas de recreio e logradouros 



Onde se aplica? 
 

• Zonas residenciais e comerciais 
 
• Aeroportos e Heliportos 
 
• Locais de Construção Civil 

 
• Pistas de desportos motorizados 

 
• Parques de campismo, picadeiros 

 
• Muitos outros locais onde o problema resida 

 
 O Isopoeiras é um produto natural e biodegradável, de fácil aplicação, que 

mantém a permeabilidade do terreno. 



Como se aplica? 
• A aplicação de Isopoeiras é muito simples e pode ser 

feita manualmente ou mecanicamente: 
 

• Regador (pequenas áreas residenciais, por exemplo) 

• Pulverizadores 
• Hidrossemeadores 
• Autotanques 

 
 
 
 

• O Isopoeiras dilui-se em água e aplica-se sobre a superfície do 
terreno. 
 



Como se aplica? 
 
Dose média recomendada: 1300g/m2 diluído em 2 Litros de água 

 
 
 
 

 
 
 A dose de aplicação depende sempre: 
- do tipo de terreno, 
- da intensidade de tráfego ou tipo de utilização dada ao pavimento, 
- das condições climáticas e ambientais,  
- da frequência das aplicações. 
 
 Estes dados devem ser avaliados pelos nossos técnicos em conjunto 

com os responsáveis da obra/projeto/evento. 
 



Como se aplica? 
 

• Durabilidade  
 

 De 3 (normal) a 12 meses (máximo) 
 *Condicionada pelo modo de aplicação, condições ambientais, 

cuidados de manutenção e intensidade de utilização.  
 
• NOTAS: 
 

- Os sais inorgânicos  Isopoeiras devem penetrar de forma 
homogénea no terreno, a uma profundidade de 5 cm.  

 

- No caso de solos compactados recomenda-se a adição do 
surfactante Agri2 (na dose de 0,25 ml/m2).  



Alguns Exemplos de Aplicação: 

 
Parque da Cidade do Porto  
(Município do Porto) 

 
 

 
Festival Optimus Alive  
(Oeiras) 

 
 
 



Alguns Exemplos de Aplicação: 

 
Viagem Medieval  
(Município da Feira) 

 
 
 
Campeonato Europeu Rallycross  
(Montalegre) 
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