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* O rendimento dependerá da 

porosidade superficial do concreto. 

 

 

DENSIDADE APARENTE 1,03 g/cm³ 

RENDIMENTO – 
EMBALAGEM DE 20 L 

 80m² 

APARÊNCIA Líquido leitoso 

PH 7,0 a 8,0 

TEOR DE SÓLIDOS (%) 15 

VISCOSIDADE (Ford 4 – 
25°C) 

16 segundos 

EMBALAGENS 20 e 200 Litros 

VALIDADE 24 meses a partir da 
data de fabricação 

PREPARO DO LOCAL PREPARO DO PRODUTO 

 A superfície a ser aplicada deve estar livre de 
qualquer substância que possa evitar ou reduzir a 
absorção; 

 

 O BAUTECH CURE vem pronto para uso basta abrir a 
embalagem e aplicar, não dever ser diluído. 

 

APLICAÇÃO 

 Adicionar o BAUTECH CURE em um pulverizador de baixa pressão; 

 Para se obter uma película contínua e perfeito cobrimento, recomenda-se dirigir os jatos sobre a superfície 
em sentidos cruzados de forma a sobrepor camadas; 

 A cor branca do produto auxilia uma verificação visual se toda a área foi tratada; 

 O desaparecimento da cor branca após cura é natural, não significa que o produto deixou de proteger a 
superfície; 

 Não há necessidade de remover o produto. 

 Em caso de dúvidas, verifique detalhes técnicos e de aplicação previamente com o Departamento Técnico 
da BAUTECH, via e-mail (sac@bautechbrasil.com.br) ou pelo telefone 0800-778-0807. 

DETALHES DE PREPARO E APLICAÇÃO 

 BAUTECH CURE 
O PRODUTO 
É um agente de cura química à base de copolímero 
estireno butadieno (SBR) para argamassa e concretos, 
protegendo-os contra a perda excessiva de água 
causada por vento, alta temperatura ambiente ou calor 
de hidratação; com isso, dificulta ou elimina a incidência 
de fissuramento superficial por retração hidráulica. 
Aplicado com pulverizador de baixa pressão. 
 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 Recomendado para todos os tipos de concretagem; 

 Pequenas ou grande áreas executadas em campo 
aberto; 

 Pisos de concreto em rodovias, aeroporto, barragens, 
revestimentos de canais, etc. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Protege o concreto recém aplicado contra perda de 
água excessiva devido ao vento, alta temperatura 
ambiente e calor de hidratação; 

 Assegura que a cura seja total e perfeita sem 
aparecimento de fissuras de retração; 

 Agiliza a mão - de - obra, pois não há necessidade de 
remover a película do BAUTECH CURE aplicada. 
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PRECAUÇÕES 

 Manter a embalagem sempre fechada, quando não 

estiver em uso. 

 Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade 

que não o condicionamento do produto. 

 Armazenar a embalagem original em local seco, 

ventilado e longe de fontes de calor. 

 Manter fora do alcance de crianças e animais. 

 Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente 

ventilado até a secagem. 

 É recomendável o uso de EPI’s (equipamento de 

proteção individual) como luvas, botas e óculos de 

proteção. 

 Em caso de contato com pele e olhos, lave com água 

potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não 

provoque vômito. Em ambos os casos, consulte 

imediatamente um médico e leve a embalagem. 

GARANTIA 

As informações aqui contidas são respaldadas por 

testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de 

valores e resultados podem oscilar devido a 

particularidades de ambiente e/ou utilização do 

produto, que não são de responsabilidade do 

fabricante. Não há outras garantias expressas ou 

implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou 

revendedor tem autoridade para estender, alterar ou 

renunciar a estas provisões. 

LIMITAÇÕES 

 Não possui característica impermeabilizante. 

 


