
CURING Č. výr. 1000
Přípravek na dodatečnou úpravu neleštěných vlhkých betonových ploch, typ VM a BM

Odpovídá „Technickým dodacím podmínkám k tekutým přípravkům na dodatečnou úpravu betonu TL 
NBM-StB 96"

Oblasti použití

CURING je tekutý přípravek pro dodatečnou úpravu 
čerstvého  nebo  nevyzrálého  betonu.  CURING  se 
používá  na betonu  dopravních  ploch,  stěrky nebo 
odbedněných stavebních dílců. CURING se používá 
zejména  podle  „Technických  dodacích  podmínek 
k tekutým přípravkům na dodatečnou úpravu betonu 
TL NBM-StB 96".

Kontrola 

Požadavky  Technických dodacích  podmínek 
k tekutým přípravkům na dodatečnou úpravu betonu 
jsou splněny a jsou potvrzeny ve zkušební zprávě č. 
11-991814/La/H ústavu FMPA ve Stuttgartu.

Spotřeba

Doporučené dávkování 125 - 250 g/m2.

Potřebné  množství  nátěru  je  nutno  stanovit  podle 
jednotlivých případů.

Účinek

CURING  je  vosková  disperze  bez  obsahu 
rozpouštědel,  která  ve  velké  míře  zabraňuje 
odpařování vody z betonu. Tím se zvyšuje odolnost 
betonu proti tlaku a oděru. Působí proti tvorbě trhlin 
vznikajících při tuhnutí a také zamezuje odpískování 
na povrchu betonu.

Technické informace

Struktura homogenní
Barva bílá
Účinná složka parafinový vosk
Skupenství kapalné
Hustota 0,99 ± 0,02 g/cm3

Obsah chloridu < 0,10 M.-%
Zpracovatelnost od +1°C
Trvanlivost cca 1 rok
Skladování V uzavřených 

nádobách; v chladu, ale 
chraňte před mrazem. 
Chraňte před silným 
slunečním zářením.
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Pokyny ke zpracování

CURING  se  nanáší  rovnoměrným postřikem  na 
neleštěný vlhký beton. Při dalším nanášení betonu, 
stěrky,  nátěrů,  atd. je  nutno  tenkou  ochrannou 
vrstvu zcela odstranit.

Prostředek není ve smyslu  směrnic ES, nařízení o 
nebezpečných  látkách  a  předpisů  o  přepravě 
nebezpečnou  látkou.  Je  nutno  dodržovat 
bezpečnostní  předpisy  běžné  při  práci 
s chemikáliemi. Lze vyžadovat bezpečnostní list ES.

Balení

Konev 30 l
Sud 200 l 
Nádrž 1000 l

Poznámky

Suroviny, které zpracováváme, a vyráběné výrobky 
podléhají v závodě výrobní kontrole.

Z důvodu neustálého zdokonalování a velkého počtu 
možností  použití  jsou  naše  informace  nezávazné. 
Nepřebíráme  za  ně  záruku.  V případě  problémů 
s aplikací Vám rádi pomůžeme.

JSOU VŽDY NEZBYTNÉ PŘEDBĚŽNÉ ZKOUŠKY!
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