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1. APRESENTAÇÃO 

CURO SOLV produto de cura de superfície em fase solventada. 
CURO SOLV é concebido para proteger betões e argamassas da dessecação desde o início.  
A sua aplicação limita muito a evaporação da água na superfície, caso contrário, muitas fissuras de 
retracção precoces podem aparecer e betões e argamassas podem apresentar uma tendência a poeira. 
CURO SOLV mantém betões e argamassas no estado húmido, até atingir 30 a 50% da sua resistência 
aos 28 dias. 
 
2. VANTAGENS 

• Retém a humidade para uma perfeita hidratação do cimento durante o período do endurecimento. 
• Permite trabalhar em condições difíceis (sol, calor , vento, etc.).  
• Não requer decapagem antes de aplicar o acabamento. 
• Não modifica a cor do suporte. 
• Não mancha. 
• Assegura proteção contra a dessecação (poeira). 
• Secagem rápida (efeito imediato). 
• Aumenta a compactação e as resistências mecânicas (abrasão, etc). 
• Limita a porosidade (aumentando assim a estanquicidade e a durabilidade). 
• Limita os efeitos de fissuras e rachaduras. 

 

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

CURO SOLV protege qualquer tipo de solo betão ou argamassa : 
• Laje em betão bruto. 
• Laje em betão com endurecedor de superfície. 
• Chapas tradicionais ou líquidas. 
• Revestimentos: becos, estradas, auto-estradas, pistas de vôo, pontes. 
• Protecção: lajes, chãos, terraços, para fundações e chapas. 
• Revestimentos: passeios de canais, túneis e abóbadas. 

 

4. MODO DE EMPREGO 

Utilisação : 
CURO SOLV é pronto para usar. 
Aplicar sempre sobre betão e argamassa fresca.  
Aplicar CURO SOLV por aspersão em chuva fina com um pulverizador sobre a superfície fresca. 
Aplicar em 1 camada regular sem falta nem excesso: de 7 à 8 m2 por litro. 
Manter o pulverizador a uma distância de 1 m da superfície. 
Aplicar de maneira regular e uniforme. 
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Precauções : 
No caso de condições exteriores excepcionais (luz solar muito forte, ar seco, vento forte), é preferível 
aplicar CURO SOLV apenas após o acabamento e aplicar uma segunda camada cruzada, 1 hora após 
a primeira. 
No caso de presença de água de ressudação, esperar a sua evaporação (o qual é caracterizado pelo 
seu aspeto mate, para obter uma melhor aderência da película). Não aplicar nem na água de 
ressudação (a película não seria mais regular nem estanque) nem tardiamente sobre o betão seco (o 
betão seria poroso demais e iria absorver demasiado CURO SOLV). 
 
Aplicação : 

Condições de 
aplicação : Conforme a norma NF P 18 370 

Temperatura de 
aplicação : Entre +5°C e +35°C 

Ferramentas de 
aplicação : Pulverizador (jato azul), Airless 

Lavagem das 
ferramentas : NETT 3D+ 

 

5. CARACTERÍSTICAS 

Aspeto no recipiente : Líquido incolor 

Aspeto da película : Incolor 

Massa volúmica : 0.90 ±0.05 g.cm-3 

COV                       
(diretiva 2004/42/CE)  : Valor-limite em UE para este produto (cat. A/d)* : 750 g/L 

(2010). Este produto contém, no máximo 730g/L. 

Rendimento : 7 à 8 m2 por litro 

Conservação : 2 anos na embalagem original fechada. 

(Para mais informações, consultar o parágrafo 9 da ficha de dados de segurança). 

6.  SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO 

• Consultar a ficha de dados de segurança do produto em www.quickfds.fr. 
• Conservar ao abrigo do calor elevado. 

 
 
 
 
 
 
 
As informações da presente ficha técnica são dadas de boa fé e a título indicativo, não pressupondo, s eja em que caso for, uma garantia da nossa parte 
nem a nossa responsabilidade ao nível da utilização  dos nossos produtos.  Esta ficha técnica anula e s ubstitui todas as versões anteriores. A 
Compagnie France Chimie reserva o direito de altera r os seus produtos e a presente ficha técnica sem a viso prévio. Antes da utilização, o cliente deve 
certificar-se de que a presente nota não foi altera da por uma edição mais recente que possa ter em con ta novos dados técnicos.  

Produto destinado exclusivamente a uso profissional . 
 


