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DOMENII DE UTILIZARE 
Pardoseli industriale �

Betoane monolitice �

Suprafeţe de beton interioare şi  �

 exterioare
Materiale de reparaţie pe bază de   �

 ciment

CARACTERISTICI
Lichid de culoare albă �

Uşor de aplicat �

Împiedică formarea prafului pe suprafaţă �

Asigură o uscare uniformă, corespunzătoare �

Diminuează apariţia fisurilor �

Se poate aplica pe suprafeţe netede şi rugoase �

Pardoseala industrială tratată cu  � DUROCURING  
 permite aplicarea vopselelor de beton, răşinilor epoxidice   
 sau a gresiei

Nu conţine silicon sau alt fel de material care împiedică    �

 aderenţa altor materiale pe suprafaţa pardoselii

PUNEREA ÎN OPERĂ  
Se aplică un strat de DUROCURINGpe betonul proaspăt, 
prin pulverizare imediat după nivelare

NECESAR DE MATERIAL 
Cantitatea de DUROCURING de aplicat depinde de condiţiile 
meteo şi de porozitatea suprafeţei de beton. Pentru suprafaţa 
de 1 m2, se recomandă pulverizarea a 0,1 litri de  
DUROCURING. Este interzisă depăşirea cantităţii 
recomandate, deoarece surplusul de lichid nu se poate 
absorbi în masa betonului, şi poate cauza apariţia  
petelor albe-gălbui. Acest strat însă, se poate  
îndepărta prin curăţire mecanică.

AMBALAJ
Butoaie de 20, 60 şi 120 de litri.

DEPOZITARE
În încăperi uscate, răcoroase, dar ferite de îngheţ. În ambalaj 
original poate fi depozitat timp de un an.

PRECAUŢII
Emulsie pe bază de apă. Există pericolul de îngheţ, produsul 
nu mai este utilizabil după îngheţ.
Nu este un produs periculos.

Produsul DUROCURING este un lichid de impregnare gata 
de utilizare care asigură protecţia integrală a betonului proaspăt 
şi face posibilă realizarea hidratării omogene în etapa de priză 
a betonului. De asemenea, protejează suprafaţa betonului de 
evaporarea prea rapidă a apei şi diminuează fisurarea datorată 
contracţiei.

Lichid pe bază de apă pentru împiedicarea 
evaporării apei din beton 
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