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BOLETIM TÉCNICO 

 

VEDAX CURE PVA 

Agente de cura química para substratos cimentícios 

 

Descrição  

 

VEDAX CURE PVA é um líquido branco à base de emulsão de PVA, deve ser aplicado sobre 

superfícies cimentícias frescas, formando uma película de baixa permeabilidade evitando a perda 

de água do concreto por evaporação. 

 

Usos 

 Indicado para superfícies cimentícias 

 Aplicação em grandes áreas 

 

Vantagens 

 

 Produto de fácil aplicação 

 Fácil remoção 

 Secagem rápida 

 Dispensa cura tradicional, melhorando a eficiência 

 Diminui a fissuração resultante dos efeitos da retração por secagem 

 

Instruções de Utilização  

VEDAX CURE PVA, deve ser homogeneizado antes da aplicação. Aplicação deve ser realizada 

com rolo ou pulverizador, aplicar o produto sobre o substratos cimentícios, sem a presença de 

água de exsudação. Realizar aplicação em demão cruzada garantindo que toda a área esteja 

uniforme. 

 Em peças pré-moldadas, o VEDAX CURE PVA deve ser aplicado após a desforma.  

 

Nota: Para pavimentos que receberá revestimento ou pintura sobre a superfície, deve-se 

remover adequadamente a membrana de cura química.  
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BOLETIM TÉCNICO 

 

Propriedades e características: 

Aspecto: Líquido branco 

Massa específica: 1,000 a 1,030 g/cm³ 

pH: 7,5 a 9,5 

Teor de cloretos: Isento 

 

Consumos teóricos aproximados 

VEDAX CURE PVA: 0,400 L/m2 

NOTA: O consumo varia, em função da porosidade da superfície. 

  

Fornecimento e armazenagem 

VEDAX CURE PVA é fornecido em bombonas de 20L e tambores 200L. 

Mantendo-se as embalagens originais e intactas, estocadas em local seco e ventilado, protegidos 

da exposição direta do sol, sua validade é de 12 meses. 

 

Precauções 

Devem seguir as recomendações que constam na FISPQ do produto, sobre as medidas de 

segurança do trabalho, higiene, limpeza e a disposição quanto ao fogo e resíduos. 

 

IMPORTANTE: Fatores alheios ao controle da CJI podem afetar o rendimento e o 

desempenho do produto. O preparo ideal e correto do produto e substrato, umidade e 
uniformidade da superfície a ser aplicada, fatores climáticos adversos, além do conhecimento 
prático e perícia da mão de obra são essenciais para o sucesso da aplicação. 
 

  

 


