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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 USO: 
VEDAX CURE PVA, deve ser homogeneizado antes da aplicação. 
Aplicação deve ser realizada com rolo ou pulverizador, aplicar o produto sobre 
os 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. 
 
PROPRIEDADES, CARACTERÍSTICAS E CONSUMO: 
 

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. 
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FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM: 
VEDAX CURE PVA é fornecido em embalagens de 18L e 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: 
As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao 
fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações 
constantes na FISPQ do produto. 
 
IMPORTANTE: 
As informações contidas nesse Boletim Técnico de Produto são baseadas em 
nosso conhecimento para a sua ajuda, orientação e fornecidos de boa fé. 
Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de 
preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa 
responsabilidade. 
O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da 
superfície e dos equipamentos utilizados. 
Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento 
e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do 
produto. 
Para mais informações, consultar nosso departamento técnico em 0800 
775.0025 ou sac@portalvedax.com.br. 
 
Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas 
técnicas dos respectivos produtos que serão entregues, sempre que solicitadas. 
A VEDAX IMPERMEABILIZANTES reserva-se o direito de mudar as especificações 
ou informações contidas nesse Boletim Técnico de produto sem prévio aviso. 
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