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Spesificaon
Nature: Liquid
Color: Yellowish Brown
Density: 1.06±0.05

Descripon
               This product control moisture loss and
 improves surface quality, Cure75 reduce
 permeability, producing a hard wearing,
 dust free surface and minimizing potenal
for surface cracking and shrinkage.l

Product AdvantagesProduct Advantages
Easy applicaon reduces labor costs.l
 Improved curing of concrete, enhances
     cement hydraon and provides a more
durable concrete.l
              Compable with many aer-trade 
applicaons.l

USES
  
USES
    CURE 75 should be spray applied to the
 surface of fresh concrete. Applicaon
 should be made approximately 30 minutes
 aer evaporaon has le the concrete free
 from water. The spray nozzle should be
     held approximately 450 mm from the
 concrete surface and passed back and
 forth to ensure complete coverage. Pump forth to ensure complete coverage. Pump
 pressure should be maintained to give an
       even, fine spray. Aer applicaon, no
        further applicaon of water or other
 material is necessary to ensure connued
 curing. The concrete surface should not be
 disturbed unl it has sufficient strength to
 bear surface loads. The applied film should bear surface loads. The applied film should
 not be walked on before it is fully dry and
 care should be taken to ensure that the
film is not broken.l

CURE
75

Curing AgentConstrucon Chemicals

شرح 
Cure 75 یک محصول کیورینگ کننده آماده مصرف 
مى باشد که قابل استفاده براى بتن تازه، مالت و کلیه 

پوششهاى سیمانى است. 
این محصول مانع از خشک شدن سریع بتن و یا مالت   این محصول مانع از خشک شدن سریع بتن و یا مالت   
مى گردد و در نتیجه امکان انجام هیدروتاسیون کامل 
سیمان و جلوگیرى از ترك و انقباض خشک               
(dry shrinkage) مى نماید و پس از انجام گیرش، 
سطحى کامال پیوسته (بدون ترك) و مقاوم در مقابل سایش 

خواهیم داشت. 

کاربرد 
از تمامى عناصر بتنى که داراى نسبت حجم / سطح باالیى از تمامى عناصر بتنى که داراى نسبت حجم / سطح باالیى 
مى باشند محافظت مى نماید; مانند کفهاى بتنى، بتنهاى 
سنگفرشى، جاده ها، تعمیرات و نگهدارى بخشهاى بتنى 

بزرگراها و کلیه سطوح بتنى تازه. 

راهنماى استفاده 
این محصول باید به صورت یک الیه فیلم صاف و یکدست این محصول باید به صورت یک الیه فیلم صاف و یکدست 
در هر متر مربع در دو الیه متقاطع اعمال گردد تا از تبخیر 
سریع جلوگیرى نماید، در صورت نیاز مى توان براى رسیدن 
به ضخامت مورد نظر به مقدار نیاز آب به محصول فوق 

اضافه نمود 

مشخصات 
نوع: مایع  

رنگ: کرم مایل به قهوه اى 
دانسیته: 1،06±0،05


