
CURAS
 QUÍMICAS pARA ConCReto



O Grupo Construquímica
O Grupo Construquímica é uma multinacional de origem Americana que atua há mais de 10 anos no mercado 
Brasileiro da construção civil, produzindo e comercializando soluções para os mais diversos tipos de apli-
cações. Com uma equipe de P&D focada em desenvolver e nacionalizar soluções mundialmente consagradas, 
o Grupo Construquimica oferece ao mercado nacional uma gama de produtos que atende às mais rígidas 
normas de qualidade e de desempenho.

As linhas de produtos da Construquímica (Fibras Estruturais, Microfibras, Endurecedores Superficiais, 
Agentes de Curas, Aditivos modificadores de concreto e Adições Poliméricas) são utilizadas e recomendadas 
pelos principais consultores e projetistas estruturais do país, formando assim um portfólio de obras realizadas 
com as maiores construtoras do Brasil.

Clientes finais reconhecidos internacionalmente pela qualidade de seus produtos, como AMBEV, Nestlé, 
Bridgestone, Carrefour, DHL, Embraer, Fiat, Ford, GM, Honda, Hyundai, Liebherr, Mann, Michelin, VW, 
Petrobrás, Pirelli, Procter & Gamble, Renault,  Toyota, Wal Mart, entre outras, já utilizaram nossos produtos 
em obras no Brasil e na América Latina e obtiveram o resultado esperado em seus projetos.

Além do suporte de respeitados fornecedores mundiais, que garantem a qualidade de nossos produtos, o 
Grupo Construquímica tem o compromisso de prover aos nossos clientes e parceiros, as melhores soluções do 
mercado, excedendo às expectativas e garantindo a total satisfação em seus projetos e obras.

CURAS QUÍMICAS
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Fundamental no processo construtivo, a realização de um sistema de cura eficiente é responsável por garantir uma perfeita 
hidratação do cimento e assim proporcionar o desempenho esperado da mistura. Diversos fatores são dependentes da cura, tais 
como resistência mecânica, dureza superficial, porosidade e retração. Ao controlar a perda de água do substrato, a umidade é retida 
no concreto, possibilitando que as reações químicas de hidratação do cimento ocorram de forma adequada, contribuindo para 
uma maior durabilidade da estrutura. Além da rapidez na aplicação e da eficácia do processo, a linha de curas químicas Acrilcura, 
auxilia a limpeza superficial do substrato durante o andamento da obra, reduzindo a impregnação de agentes contaminantes, 
comuns neste tipo de ambiente. Este método de cura é realizado através da aplicação de um composto, cuja função é evitar que a 
água presente no concreto evapore em taxas maiores que a recomendada por norma. 

As normas ASTM C309 e ASTM C1315 especificam as propriedades e o desempenho que tal composto deve ter.  Soluções à base 
de silicato de sódio são utilizadas de forma equivocada, como agentes de cura, há referências que não as recomendam para essa 
finalidade (ACI 302.1; ACI 362.1) por não atenderem aos padrões previstos nessas normas.  Tal fato pode ser evidenciado pelo 
gráfico abaixo, obtido através de ensaio realizado segundo a norma ASTM C156. Esse documento descreve o procedimento padrão 
para determinação da taxa de evaporação conferida pela utilização de compostos de cura.
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Comparativo de desempenho - Silicato de Sódio
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Silicato de Sódio



Acrilcura® DRY
Cura química base água, não formadora de película, composta 
de resinas especiais, para pisos e pavimentos de concreto.  
Devido à sua ação umectante, reduz a evaporação de água do 
concreto, resultando em uma perfeita hidratação do cimento. 

CARACteRÍStICAS

pRInCIpAIS VAntAGenS

• Reduz a retração por secagem e fissuração do concreto;
• Melhora o acabamento da superfície, facilitando sua 
limpeza;
• Substitui outros métodos de cura;
• Baixa emissão de compostos orgânicos voláteis;
• Atende aos requisitos de desempenho da norma ASTM 
C309, de acordo com a recomendação do procedimento 
de ensaio da ASTM C156;
• Permite a aplicação de endurecedores superficiais.
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MoDo De ApLICAÇÃo

Misture o produto por no mínimo 2 minutos antes da 
aplicação, para garantir uma perfeita homogeneização.
Após o término da execução do piso, aplique o produto com 
o auxílio de um regador, espalhando de maneira uniforme.  
Espalhe com um rodo, removendo o excesso e garantindo a 
cobertura máxima informada abaixo. Aguarde a secagem e 
libere para o tráfego. 

Após 7 dias poderá ocorrer a incidência de pó na superfície do 
pavimento, devido a uma reação do produto com o hidróxido 
de cálcio disponível no substrato. Lave o piso com água e sabão 
neutro.

eMBALAGeM

Bombonas de 30 litros. 

A superfície que receberá este composto de cura deve 
estar limpa, sem pó e isenta de óleos, graxas e resíduos 
de desmoldantes.

CARACteRÍStICAS tÉCnICAS

• Penetração no substrato: 0,5 - 1 mm;
• Taxa de evaporação de água: 0,48kg/m², após 72h;
• Secagem ao toque: 25 - 30 min.;
• Emissão de compostos orgânicos voláteis: inferior a 
0,10% (em massa).

CAMpoS De ApLICAÇÃo

• Pisos e lajes de concreto;
• Pavimentos;
• Concreto com grandes áreas expostas ao ambiente.

RenDIMento

Rendimento estimado: 10 a 14m²/
litro.  Este rendimento depende das 
condições climáticas, acabamento 
superficial e método de aplicação. Ju
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Taxa de evaporação de água: 0,48kg/m², após 72h, segundo norma ASTM C156.

pRepARo DA SUpeRFÍCIe
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MoDo De ApLICAÇÃo

Após o término da execução do piso, a aplicação deve ser feita com bomba costal com bico pulverizador cônico de 
alta pulverização (facho aberto), com distância entre 30 e 45 cm do piso. O tempo de secagem pode variar entre 15 e 
45 minutos, dependendo das condições climáticas. 

A liberação para o tráfego de pessoas ocorre após 2 horas da aplicação. Recomenda-se um controle rigoroso na 
dosagem utilizada, aja vista a grande exposição às variáveis ambientais deste tipo de obra, quase sempre em 
ambientes abertos e com grande incidência de sol e vento.

Acrilcura® BA
Cura química composta de resinas parafínicas em base água para concreto à 
base de cimento tipo Portland. 
Forma película contínua, flexível e de baixa porosidade que reduz a evaporação 
de água do concreto, resultando em uma perfeita hidratação do cimento. Ideal 
para aplicação em ambientes externos, com acabamento do tipo vassourado ou 
camurçado. 

CARACteRÍStICAS

pRInCIpAIS VAntAGenS

• Atende à norma ASTM C309;
• Reduz a retração por secagem;
• Fácil aplicação;
• Secagem rápida;
• Substitui outros métodos de cura;
• Baixa emissão de compostos orgânicos 
voláteis.

CAMpoS De ApLICAÇÃo

• Pisos e pavimentos de concreto com 
acabamento vassourado ou camurçado;
• Concreto com grandes áreas expostas 
ao ambiente.

RenDIMento

Rendimento estimado: de 4 a 6m²/litro.

eMBALAGeM

Bombonas de 220 litros. 

pRepARo DA SUpeRFÍCIe

A superfície que receberá 
este composto de cura deve 
estar limpa, sem pó e isenta 
de óleos, graxas e resíduos de 
desmoldantes.

CARACteRÍStICAS tÉCnICAS

• Penetração no substrato: 0,50 - 1mm;
• Taxa de evaporação de água: 0,50kg/m², após 72h;
• Secagem ao toque: 20 - 40min;
• Emissão de compostos orgânicos voláteis: inferior 
a 0,10% (em massa).
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Acrilcura® BA
Taxa de evaporação de água: 0,50kg/m², 
após 72h, segundo norma ASTM C156.
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pRInCIpAIS VAntAGenS

• Atende à norma ASTM C309;
• Fácil aplicação;
• Fácil remoção;
• Permite aplicação de endurecedores 
superficiais posteriormente;
• Reduz a retração por secagem e 
fissuração do concreto;
• Baixa emissão de COV.

CAMpoS De ApLICAÇÃo

• Pisos industriais;
• Pré-fabricados;
• Elementos pré-fabricados;
• Lajes.

eMBALAGeM

Bombonas de 30 e 220 litros. 

Acrilcura® 309R
Cura química a base de resinas poliméricas em meio aquoso, para ambientes 
internos. Acrilcura®309R tem a função de retardar a perda de água do concreto, 
proporcionando uma perfeita hidratação do cimento. A solução forma uma 
película de baixa resistência sobre a área aplicada de fácil remoção.

pRepARo DA SUpeRFÍCIe

A superfície que receberá este composto de 
cura deve estar limpa, sem pó e isenta de 
óleos, graxas e resíduos de desmoldantes.

Acrilcura® 309
Cura química base água, composta de resinas acrílicas termoplásticas. 
Forma película contínua, flexível e de baixa porosidade. Pode ser a
plicado em ambientes internos ou externos, em superfícies polidas ou 
camurçadas.

pRInCIpAIS VAntAGenS

• Atende à norma ASTM C309;
• Reduz a retração por secagem do 
concreto;
• Aumenta a resistência superficial do 
substrato;
• Melhora o acabamento da superfície;
• Facilita a limpeza do piso pós-obra;
• Baixa emissão de compostos orgânicos 
voláteis.

CAMpoS De ApLICAÇÃo

• Pisos e lajes de concreto;
• Elementos pré-fabricados;
• Concreto com áreas expostas ao 
ambiente.

CARACteRÍStICAS tÉCnICAS

• Penetração no substrato: 0,50 - 1 mm;
• Taxa de evaporação de água: após 72h, 
0,47kg/m² ;
• Secagem ao toque: 25 - 30min
• Emissão de compostos orgânicos 
voláteis: inferior a 0,10% (em massa).

eMBALAGeM

Bombonas de 30 e 220 litros. 

RenDIMento

Rendimento estimado: 10 a 14m²/litro.

pRepARo DA SUpeRFÍCIe

A superfície que receberá a cura deve 
estar limpa, sem pó e isenta de óleos, 
graxas e resíduos de desmoldantes. 

MoDo De ApLICAÇÃo

Após o término da execução do piso, 
a aplicação deve ser feita com bomba 
costal com bico pulverizador cônico 
de alta pulverização (facho fechado). 
Garanta que o jato esteja uniforme, 
sem respingos e promova a limpeza do 
equipamento antes e depois da apli-
cação. O tempo de secagem é de 30 a 
120 minutos. 

A liberação para o tráfego de pessoas 
ocorre entre 4 e 6 horas. Evite a apli-
cação excessiva do produto, mantendo 
um ritmo constante e uniforme, a fim 
de evitar manchas no piso.

RenDIMento

Rendimento estimado: 10 a 12m²/litro. 

MoDo De ApLICAÇÃo

Após o término da execução 
do piso, a aplicação deve ser 
feita com bomba costal com 
bico pulverizador cônico 
de alta pulverização (facho 
aberto), de forma uniforme e 
evitando respingos. Garanta 
que o jato esteja uniforme, sem 
respingos. 

Os equipamentos devem ser 
lavados com água antes e 
depois da aplicação. O tempo de 
secagem é de 30 a 120 minutos. 
A liberação para o tráfego de 
pessoas ocorre entre 1 e 2 horas. 
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Taxa de evaporação de água: 0,52kg/m², após 72h, segundo norma ASTM C156.
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Acrilcura® 309

Taxa de evaporação de água: 0,47kg/m², após 72h, segundo norma ASTM C156.



CARACteRÍStICAS
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MoDo De ApLICAÇÃo

Após o término da execução do piso, a aplicação deve ser feita com bomba costal com bico pulverizador cônico de 
alta pulverização (facho aberto), de forma uniforme e evitando respingos. Os equipamentos devem ser lavados com 
água antes da aplicação. 

O tempo de secagem é de 10 a 30 minutos. Finalizada a execução, limpar o equipamento com solvente para evitar 
entupimento dos dispositivos da bomba costal. A liberação para o tráfego de pessoas ocorre entre 2 e 3 horas. 

Não faça a aplicação excessiva do produto, mantendo um ritmo constante e uniforme de aplicação, a fim de evitar 
manchas no piso.

Acrilcura® BS 
Cura química para concreto, composto de resinas acrílicas 
termoplásticas em base solvente. Forma película contínua, 
semi-flexível e de baixa porosidade. 
Ideal para aplicação em ambientes internos de acabamento 
polido.

pRInCIpAIS VAntAGenS

• Atende à norma ASTM C309;
• Reduz em até 85% a perda de 
água durante a cura do concreto;
• Aumenta a resistência do subs-
trato ao desgaste, ao risco e às 
intempéries;
• Forma película de alto brilho;
• Reduz a impregnação de sujeira 
durante a obra;
• Secagem ultra-rápida;
• Substitui outros métodos de cura.

CARACteRÍStICAS 
tÉCnICAS

• Penetração no substrato: 0,50 - 
1mm;
• Taxa de evaporação de água: 
0,38kg/m², após 72h;
• Secagem ao toque: 10 - 20min.

pRepARo DA SUpeRFÍCIe

A superfície que receberá este 
composto de cura deve estar limpa, 
sem pó e isenta de óleos, graxas e 
resíduos de desmoldantes.

CAMpoS De ApLICAÇÃo

• Pisos e lajes de concreto com acabamento 
espelhado;
• Elementos pré-fabricados;
• Estruturas moldadas in loco.

RenDIMento

Rendimento estimado: de 14 a 16m²/litro.

eMBALAGeM

Latas de 20L.
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Acrilcura® BS

Taxa de evaporação de água: 0,38kg/m², após 72h, segundo norma ASTM C156.



Rua Dr. Cândido Espinheira, 396 - CJ 93/94 - CEP: 05004-000 - São Paulo - SP
Tel. (11) 4231-5522 - sac@construquimica.com.br

www.construquimica.com.br


