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O Caminho da Inovação está Pavimentado com DURA-BASE



DURA-BASE® Sistema de Pisos de Compósito Superior™– um produto
emblemático da Newpark Mats & Integrated Services – provê uma resistente plataforma de trabalho para vias de

acesso temporárias e para projetos de canteiros de obra. A superfície contínua criada aumenta a produtividade 

dos trabalhos além de reduzir o risco de ocorrência de situações inseguras. Devido a seu design patenteado, sua

fabricação selada e composição de seu material, nosso sistema tem provado seu valor em diversas aplicações nos

vários setores, incluindo trabalhos em áreas ambientalmente sensíveis e em ambientes extremos.

Características Especiais

BORDA SOBREPOSTA

Ajuda a intertravar
cada piso formando
uma superfície de
trabalho contínua.

PADRÃO DO PISO

O design do piso
melhora a tração de
veículos de carga e

equipamentos pesados.

Vida Média 
Permitido em Áreas Ambientalmente Sensíveis
Peso/Piso 
Capacidade de Transporte
Permeabilidade
Contaminantes carregados de um projeto para outro
Reciclável 
Riscos de Segurança 
Movimento de Placas 
Fabricação com Propriedades Constantes

2-3 Anos
Não

Entre 2200 lbs e 2800 lbs
12-15 Mats por Caminhão

Retém umidade/produtos químicos
Sim
Não

Bordas quebradas, Pregos soltos, Pneus Vazios
Sim
Não

15+ Anos
Sim

1000 lbs (454 kg)*
46 Mats por Caminhão**

Não retém umidade/produtos químicos 
Não 
Sim 
Não 
Não 
Sim

*Todas as medidas e pesos são nominais **Depende da confirguação do caminhão/transporte.

SISTEMA DE
MARCAÇÕES VIÁRIAS

Usado para
direcionamentos,
avisos, restrições ou
outras informações.

SUPORTE DE
ESPAÇAMENTO

Encaixa sob a borda 
do piso para suporte

adicional.

PINO DE BLOQUEIO

Inserido nos pisos e girado
90° para travar na posição.
TAMPA PARA FLUIDOS
Mantém encaixes do pino
de travamento livres de
sujeira e detritos.

PLUG DE PINOS

Inserido em furos de
travas não utilizados

para reduzir
significativamente o
refluxo de material para
superfície do piso.

PROTEÇÃO COM LINER

Proteção superior provida
pelos mats para minimizar
o acúmulo de resíduos,
reduzindo custos. 

BARREIRA DE CONTENÇÃO

Ajuda no gerenciamento de
possíveis derramamentos na
plataforma de trabalho e
mantém os detritos fora 

do mesmo.

RAMPAS

Fornecem pontos de
entrada para veículos e
controlam o fluxo do
trânsito na plataforma

de trabalho.

BARREIRAS DE
CERCADO DE
SEGURANÇA

Oferece proteção
contra entrada ou
saída não intencional
do local de trabalho.



nOs pisos DURA-BASE são de polietileno de alta densidade (HDPE) 
100% recicláveis, reduzindo assim a pegada de carbono.

nOs pisos DURA-BASE são não-absorventes, o que previne riscos ambientais
associados à contaminação cruzada, incluindo espécies invasoras. Isso permite a
completa descontaminação ao final do projeto, fato o qual produtos de madeira
não podem reivindicar. Os pisos de madeira retêm contaminantes e não são
efetivamente limpos – o único método eficaz de se remover completamente 
o risco de contaminação cruzada é queimando ou enterrando os mesmos.

n Nosso processo de fabricação permite 100% de utilização do plástico. 
O material restante é reintroduzido no processo.

Cada placa de piso mede 
individualmente 8’ x 14’ x 4” espessura 
(2.44m x 4.27m x 10.2cm) e pesa 
aproximadamente 1.000lbs (454kg).

BARRA DE
POSICIONAMENTO

Alinha e ajusta as
aberturas nos pisos para
inserção dos pins de

travamento.

CHAVE T

Trava e destrava 
os pinos quando
girados a 90°.

EXTRATOR DE PINOS

Remove os pinos uma
vez destravados.

REFLETORES

Ajuda a guiar o tráfego
durante atividades

noturnas. 

BERMAS STRONGHOLD

Preparadas para
contenção imediata de
fluidos em sites O&G.

TAG DE IDENTIFICAÇÃO
POR RADIO-FREQÜÊNCIA

(RFID)

Instalado em cada piso com a
finalidade de rastreamento.

DURA-BASE Mat
é a superfície principal para todos-os-climas
ao se utilizar equipamentos pesados.

Piso Angulado  
fornece uma 
mudança de direção de 
10 graus na horizontal em um acesso
temporário de pista única

Half Mat 
complementa o piso 
de tamanho regular e 
oferece maior cobertura e 
flexibilidade em diferentes layouts.

Robusto. Reutilizável. Reciclável.
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EPZ 
Grounding System 
(Sistema de Aterramento) 
permite a criação de zonas 
equipotenciais, proporcionando uma
superfície de trabalho mais adequada
durante atividades elétricas 
potencialmente perigosas.



Empilhadeira

Fácil empilhar, mover e de se
colocar os pisos utilizando
empilhadeira, paleteira ou
outro equipamento similar.

Entrega

Cobre 4,186 pés quadrados
(390m²) com um caminhão 
de pisos DURA-BASE (8,45
m²/placa) e economiza em
custos de transporte.

Caminhão Munck

Os pisos podem 
ser transportados 
e descarregados
facilmente utilizando
único veículo,
reduzindo assim o
tráfego no local 
de trabalho.

Logística Líder no 
Setor com Menor Custo

Cada piso DURA-BASE mede 8' x 14' x
4”de espessura (2.44m x 4.27m x 10.2cm) 
e pesa 1.000lbs (454kg), permitindo até 
46 pisos por caminhão, versus placas 
de madeira que pesam entre 2.200 a
2.800lbs, permitindo apenas 12 - 15 placas
por caminhão. Isto representa um extra
de 226 pés (69m) lineares de cobertura
por caminhão.

UPSTREAM ÓLEO & GÁS

Superfície sólida para Equipamentos Pesados no site de perfuração

Plataforma Estável para as
extremas variações de peso em
aplicações com propantes

containerizados

Acessos temporários para 
Sondas de Perfuração 
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EPZ Grounding System (Sistema de
Aterramento) em projetos de linhas de

transmissão de energia

Acessos temporários para projetos 
de linhas de transmissão de energia

Cercado como Barreira de
Proteção ao redor de projetos de

substação de energia

Plataforma estável para projetos de infra-estrutura

TRANSMISSÃO 
& DISTRIBUIÇÃO

DURA-BASE® Advanced-Composite Mat System™       5

DURA-BASE® EPZ Grounding System (Sistema de
Aterramento) permite a construção de zonas equipotenciais
que se beneficiam da resistência e estabilidade deste
Sistema de Pisos de Composto Avançado DURA-BASE -
proporcionando uma superfície de trabalho adequada em
atividades elétricas potencialmente perigosas, incluindo
puxada de fios de bobinas, conexão de linhas e criação de
plataformas móveis para subestações temporárias de reparo,
permitindo maior proteção para os trabalhadores. 

CINTAS
CONECTORAS
Cria continuidade
elétrica de placa 

a placa.

BARRAS DE CONEXÃO EPZ 
Conecta as placas e permite uma
fácil conexão a grampos, parafusos

e cabos de aterramento,
conforme necessário.



Projeto de Construção de Pipelines Projeto de Estaqueamento Perfuração Direcional Sob o Rio Mississippi

Operação de Rastreamento de Pigs

CONSTRUÇÃO & PIPELINE
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SUPORTE MILITAR E TRANSPORTES PESADOS

O Piso Angulado DURA-BASE®

proporciona uma mudança de 10 graus
em direção horizontal para os acessos
de pista única DURA-BASE. Isso
proporciona uma sólida plataforma de
trabalho a pessoas e a equipamentos
para a realização de manutenções em
torno de tanques de armazenamento
e de outras áreas circulares.

DOWNSTREAM

Circuito de teste para 
Tanques militares

Transporte de submarino 
alemão U-505 de 700 ton

Transporte do Ônibus 
Espacial Endeavour
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Projeto de Tancagem Projeto de Manutenção 
na Louisiana
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Complexo de Pesquisa 
e Desenvolvimento

A expansão de 50.000 pés
quadrados (4650m²) de nossa
fábrica juntamente com
nosso site de pesquisa e
desenvolvimento nos permite
atender às crescentes
demandas de nossos clientes
nacionais e internacionais. 
A Newpark adota uma
abordagem proativa no
desenvolvimento de produtos
e soluções inovadors que
protegem as pessoas e o meio
ambiente, reduzindo custos e
entregando valor excepcional.

Sistema Móvel de Limpeza

O sistema Newpark de limpeza 
é projetado com precisão para
limpar os DURA-BASE Mats 
com velocidade e eficiência
incomparáveis. Ao contrário do
uso de jatos de alta pressão, nossa unidade móvel reduz muito o 
tempo de viradas e custos de limpeza. É totalmente automatizada e
pode operar 24 horas por dia. Sua capacidade avançada é projetada 
para lidar com os contaminantes mais resistentes tais como lamas, 
óleos e contaminantes sintéticos em uma única passagem.

Serviços Adicionais (pode variar por região)

n Contenções Primária e Secundária

n Transporte, Instalação e Remoção

n Instalação de Barragens

n Projetos com Liners Específicos

n Transporte/Agilidade Logística

n Fechamento de Covas/Limpeza de Sites 
de Perfuração

Pergunte ao seu representante Newpark sobre
estes e outros serviços.


