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Descrição:
Características:  

Ação principal: Agente de cura para pisos de concreto

Dispersão aquosa de copolímeros
acrílicos 

Leitoso

Branco

1,00 - 1,02 Kg/L

6,0 - 8,0

Composição básica:

Aspecto

Cor:

Densidade a 25ºC:

PH:

RHODOPÁS PRODERCURA CQ é um 
produto à base de resina acrílica, 
des t i nado  à  pu l ve r i zação  sob re 
superfícies recém concretadas para 
proporcionar uma cura adequada. 

Embalagem:

Propriedades                                         

Modo da Surperfície                                          

Segurança:

 

Armazentamento: Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e 
longe de fontes de calor nas embalagens originais e fechadas.

IMPORTANTE
O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideias de preparação da superfície/ substrato onde será 
aplicado e de fatores externos alheios ao controle da PRODESIVO, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar 
e ou da superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, 
usuário e outros. Em função destes fatores o rendimento e a performance podem apresentar variações. As informações 
contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. 

RHODOPÁS PRODERCURA CQ atua durante as primeiras idades do concreto ou argamassa, mantendo no interior do 
composto a água de hidratação, evitando assim os efeitos da retração na secagem. Evita a formação de fissuras e favorece o 
perfeito desenvolvimento das resistências mecânicas. Não forma filme sobre as superfícies, podendo receber revestimento 
ou pintura posterior. Permanece na superfície do substrato mesmo após o desaparecimento da coloração. Caso a superfície 
venha a receber revestimento, recomenda-se uma escovação prévia da superfície até a eliminação de eventuais resíduos do 
produto. Evita a evaporação acelerada da água (cura úmida). A coloração clara do produto facilita o controle da aplicação. 

APLICAÇÃO:
Diluir o produto em aproximadamente 30% em água. Aplicar RHODOPÁS PRODERCURA CQ com pulverizador de baixa 
pressão sobre o concreto fresco, de uma só vez sobre toda a superfície, e somente o necessário, a fim de torná-la 
esbranquiçada; logo depois do concreto “puxar”, ou seja, adquirir aparência fosca.
 
CONSUMO:
O consumo aproximado de RHODOPÁS PRODERCURA CQ é de 200ml/m². 

RHODOPÁS PRODERCURA CQ é recomendado para superfícies recém concretadas para proporcionar uma cura 
adequada .evitando a evaporação acelerada da água (cura úmida)

CONSULTAR FISPQ24 MESES, a partir da 
data de fabricação desde 
que armazenado corre-
tamente

Balde 18Kg
Tambor 200Kg

Validade:

Campos de Aplicação


