
O Sistema DURA-BASE de pisos de compósito avançado fornece um conjunto
produtos e soluções para acessos e locais de trabalho temporários. O sistema
inclui o piso DURA-BASE Mat, o Piso Angulado e o Half Mat (piso de menores
dimensões). O piso DURA-BASE é o principal produto para trabalhos que
envolvam a necessidade de recobrimentos de superfícies para uso de
equipamentos pesados. O Piso Angulado fornece uma mudança de direção
de 10 graus em um acesso temporário de pista única. O Half Mat possui
menores dimensões e complementa o produto principal, proporcionando
maior cobertura e flexibilidade nos layouts do local de trabalho.

ESPECIFICAÇÕES E DADOS DE PERFORMANCE

Ambientalmente Amigável
Os pisos DURA-BASE são feitos de polietileno de alta densidade (HDPE) e são
100% recicláveis através do nosso programa de reciclagem. A partir deste
programa, a Newpark está adotando uma abordagem proativa para reduzir a
pegada global de carbono do HDPE. Os DURA-BASE Mats 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 remover completamente o risco de contaminação 
cruzada é queimando ou enterrando os mesmos. Nosso processo de
fabricação permite 100% de utilização do plástico. O material restante 
do processo é reintroduzido no processo.
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DURA-BASE podem ser
utilizados em ampla gama de
projetos, incluido, mas não se
limitando a:

n Upstream em Óleo & Gás
n Tubulação
n Downstream
n Transmissão & Distribuição
n Construção
n Transportes Pesados/
Reboques

n Eventos
n Atividades Militares
n Quaisquer projetos que
necessitem de acessos ou
sites temporários

Resistência
O DURA-BASE é um produto que distribui a carga e é projetado para
funcionar em conjunto com suporte terrestre. Testes laboratoriais em escala
real demonstraram tolerância à deflexão extrema, mantendo capacidade de
suportar altas cargas em flexão pura. A capacidade de suporte à compressão
das estruturas é de aproximadamente 600psi (40kg/cm²) quando suportada
por uma superfície não flexionada.



Tráfego
Testes de tráfego em diferentes condições de terreno demonstraram que o DURA-BASE Mats é adequado para uma expectativa de
vida média de mais de 15 anos quando utilizado e mantido adequadamente. Testes de fadiga não demonstraram danos consideráveis
em 60.000 ciclos [6” (15cm) de deflexão em segmento de 8 pés (2,5 m)].

Dissipação Estática
Plásticos deixados sem tratamento exibem baixa condutividade elétrica. Essa condição, quando presente em pavimentos, pode levar 
a um acúmulo de carga estática no piso ou expor o  pessoal trabalhando em contato com ele, resultando na formação de um arco
elétrico (choque leve). Os DURA-BASE Mats contêm um aditivo que é combinado com o plástico e aumenta a condutividade do
conjunto, dissipando rapidamente qualquer carga e reduzindo o potencial de acúmulo de eletricidade estática. Testes demonstraram
que a condutividade da superfície da placa é de aproximadamente 10e8 Ohms. O limite superior para um material dissipativo é 10e10
Ohms. Testes de campo mostraram que as propriedades dissipativas do material são iguais às das placas de madeira.

DURA-BASE
Especificações Gerais
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Desempenho em Climas Quentes 
Os pisos DURA-BASE são aplicados em todo o mundo, incluindo locais que enfrentam condições extremas, de florestas úmidas e
quentes a desertos quentes e áridos. O plástico HDPE derrete a cerca de 121°C (250°F), portanto, qualquer exposição a temperaturas
próximas ou acima deste nível é fortemente desencorajada. Condições de operação típicas de longo prazo não devem exceder 66°C
(150°F). Nossos pisos DURA-BASE podem suportar temperaturas intermitentes de 82°C (180°F) sem problemas. Danos aos pisos podem
ocorrer em condições de longa exposição a temperaturas acima de 82°C (180°F).

Desempenho em Climas Frios
Os pisos DURA-BASE foram utilizados com sucesso em ambientes em que se
observou temperaturas de -34,4°C (-30°F) por um longo período de tempo. Em 
um esforço para se melhor caracterizar o desempenho a baixas temperaturas, 
nossa equipe explorou o método ASTM D746-07 para Temperatura de Fragilidade
de Plásticos e Elastômeros por Impacto. Os resultados de um laboratório
independente indicam que a Temperatura de Fragilidade ASTM D 746-07 para os
pisos está abaixo -90°C (-135°F). Em nossa câmara de testes ambientais em nossa
instalação de P&D de classe mundial, expusemos nossas placas a -51,11°C (-60°F).

Dimensões Gerais

Dimensões da Superfície

Peso/Placa
Material
Coeficiente de Fricção

8’ x 7’ 6” x 4”
2.44 m x 2.29 m x 10.2 cm

7’ x 6’ 6”
2.13 m x 1.98 m
550 lbs (249 kg)*

HDPE Personalizado
0.6**

7’ x 14’ x 4”
2.13 m x 4.27 m x 10.2 cm

58 sqft
5.38 sqm

750 lbs (340 kg)*
HDPE Personalizado

0.6**

8’ x 14’ x 4”
2.44 m x 4.27 m x 10.2 cm

7’ x 13’
2.13 m x 3.96 m

1000 lbs (454 kg)*
HDPE Personalizado

0.6**

*Todas as medidas e pesos são nominais **Para borracha de neoprene molhada sobre a superfície das placas.

                                                                  DURA-BASEMat                 DURA-BASE Turning Mat™           DURA-BASEHalf Mat™

Todos os testes foram realizados por laboratórios terceirizados, nas instalações da Newpark ou são valores amplamente encontrados em literatura sobre polímeros. As informações fornecidas
acima são representativas dos materiais de construção, processos de fabricação e desempenho dos pisos DURA-BASE Mats, incluindo os resultados observados a partir dos testes. A Newpark não
faz representações ou garantias com relação a qualquer material de marketing ou promocional, incluindo, mas não se limitando a, às informações e aos dados fornecidos neste documento, que
estão sujeitos a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. As representações e garantias fornecidas pela Newpark em relação à venda ou ao aluguel de produtos da linha DURA-BASE
estão contidas exclusivamente em nossos Termos e Condições e no manual de Instalação e Manuseio.


