INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Química para Construção

Aditivo Acelerador de Secagem

CURA RAP – S10

___

PRODUTO

EMBALAGEM

CURA RAP-S10 é um aditivo líquido acelerador de pega isenta de
cloreto, inodoro elaborado a partir de resina mineral para ser
adicionado em concreto ou argamassa, proporcionando secagem
rápida.
CURA RAP-S10 melhora as propriedades físicas e químicas do
concreto tornando-o mais resistente.
CURA RAP-S10 é compatível com todos os tipos de cimento
portland, atendendo requisitos das normas brasileiras NBR 11768
(tipo SP) e ASTM C494 (tipo F).

Bombona de 5 kg – balde 18 kg - Bombona 50 kg e TB 230 kg

SEGMENTO DE USO
- Concreto para pré-moldados;
- Concreto para artefatos de cimento;
- Concreto ou argamassa de reparos rápidos;
- Concreto convencional.

Manter as embalagens fechadas longe do alcance de crianças,
animais e fontes de calor. Manter o ambiente ventilado durante a
aplicação e secagem. Em caso de contato com a pele e olhos lavar a
região afetada com água em abundância. Em caso de ingestão, não
provocar vômito, procurar imediatamente um médico e informar o tipo
de produto.

VANTAGENS

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

- Antecipa o tempo do endurecimento do concreto;
- Aumento de resistência inicial e final;
- Liberação rápida;
- Facilidade na desforma;
- Aspecto no acabamento vitrificado;
- Melhora a resistência mecânica do concreto;
- Livre de emissão de gases voláteis (VOC).

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O
contato direto com a pele deve ser evitado. Em caso de contato com
a pele ou olhos, lave imediatamente e abundantemente com água,
consulte um médico e informe o tipo de produto.

HIGIENE E SEGURANÇA

12 Meses a partir da data de fabricação, desde que seja armazenado
em local seco e ventilado, nas embalagens originais.

APLICAÇÃO
Para se obter melhores resultados, recomendamos adicionar CURA
RAP-S10 na água de amassamento, depois que todo traço do
concreto esteja finalizado e pronto para sua utilização. A dosagem da
água do traço deve ser mantida, apenas separe uma parte da água e
faça uma solução com CURA RAP-S10 e adicione na betoneira,
misturando por 3 minutos.

CONSUMO
CURA RAP-S10 dever utilizado na dosagem 0,50 á 2% sobre
consumo do cimento.
Recomendamos que testes preliminares sejam executados para
que seja encontrado tempo ideal da secagem para cada
aplicação.

CARACTERÍSTICA
Função Principal
Base química
Aspecto
Cor
Densidade
PH
Teor de cloretos

Acelerador de secagem
Resina mineral
Líquido viscoso
Âmbar
1,15 á 1,25 g/cm³
9,5 á 11,00
Isento
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