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Agente de Cura para Concreto  

PELÍCURA
® 

PAR 156                             ___ 

  
PRODUTO  
 
PELÍCURA® PAR156 é um agente de cura base de 
emulsão de parafina para curar concreto evitando 
evaporação rápida da água. Pode ser aplicado em 
pisos externos e internos.  
PELÍCURA® PAR156 atende a norma ASTM C309.  

 
SEGMENTOS DE USO 
 
- Pavimento rodoviário;  
- Pista de concreto de aeroportos;  
- Pisos industriais; 
- Lajes; 
- Canais, etc. 
 

 APLICAÇÃO 

 
PELÍCURA® PAR 156 deve ser aplicado com 
pulverizador sobre o concreto fresco uma vez 
finalizando o processo de concretagem e 
imediatamente após desaparecimento da água de 
exsudação ou quando o concreto adquirir aparência 
fosca. 
Em pisos polidos, aplicar após o acabamento, podendo 
utilizar pulverizador ou rolo de pintura.  
Após a aplicação formará um filme uniforme. 
 
NÃO DILUIR O PRODUTO, PRONTO USO. 
Agitar o produto sobre a embalagem antes de aplicar.  
 
REMOÇÃO: a remoção de PELÍCURA® PAR 156 deve 
ser feita antes de receber qualquer tipo de 
revestimento, pintura, argamassa ou densificadores 
químicos. 
 
A remoção do filme pode ser feita utilizando o produto 
Remocon Super. (consultar dep. técnico) 
 
Em áreas externas proteger da chuva por mínimo 3 
horas.  
 
LIMPEZA DE FERRAMENTAS 
 
Limpar com água ou querosene imediatamente após o 
uso.  
  

 

BENEFÍCIOS  

- Reduz fissuramento;  

- Melhora a hidratação do cimento;  
- Evita perdas de resistência do concreto; 
- Reduz custo operacional da cura úmida. 
 
      CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO 
               PROPRIEDADES FÍSICAS  

CARACTERÍSTICAS RESULTADOS 

Função Agente de cura 

Base química Emulsão de parafina 

Aparência Líquido branco leitoso 

Densidade 0,98 Kg/L 

PH 8,0 ± 1,0 

Tempo de secagem 30 à 40 minutos (a 21°C) 

Temperatura para aplicação Entre 0°C e 35°C 

Embalagem 
Balde de 19,6Kg, Bombona de 49 
Kg e Tambor 196 Kg 

 

RENDIMENTO: 200mL/m2. 
 

O consumo pode variar dependendo da textura, 
porosidade, vento e calor. 
 
CERTIFICADO  
O produto PELÍCURA® PAR 156 atende a norma 
ASTM C309, conforme certificado ABCP nº 129.258 
(Associação Brasileira de Cimento Portland). 
 
As informações técnicas são baseadas em testes de 
laboratórios. As condições reais de aplicação e 
medidas de valores podem variar devido a condições 
fora de nosso controle. 

 

HIGIENE E SEGURANÇA 
Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de 
borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado 
(pode causar irritação). Em caso de contato com a pele 
ou olhos, lave imediata e abundantemente com água e 
consulte um médico. Mantenha fora do alcance das 
crianças e animais. 
 

ARMAZENAMENTO 
PELÍCURA® PAR 156 deve ser armazenado em local 
seco e arejado em temperatura de 0ºC a 35ºC, na 
embalagem original. 
 

VALIDADE  
8 meses a partir da data de fabricação, na embalagem 
lacrada original.  


