
         
 

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - dezvoltare  al 
societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în care 
condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că 
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru 
acelaşi produs. 

 

 

Fişă Tehnică 

ISOCURE 

 

 

Protecţie contra evaporării apei din betonul proaspăt turnat 
 
 

Proprietăţi 
 
Este o soluţie apoasă, pe bază de parafină, utilizată 
pentru protecţia betonului proaspăt turnat contra 
evaporării rapide a apei de amestec.   

 Reduce probabilitatea apariţiei fisurilor 
capilare. 

 Reduce contracţiile la priză ale betonului. 
 Asigură obţinerea rezistenţelor prevăzute.  
 Reduce formarea prafului superficial după 

priza betonului.  
 Creşte rezistenţa la îngheţ. 
 

Domenii de aplicare 
 
Produsul ISOCURE este utilizat pentru protecţia 
betonului proaspăt turnat contra evaporării apei. 
Este deosebit de util pentru suprafeţe mari de beton 
expus, precum pardoseli industriale, parcări, plăci 
de beton, etc. 
Deasemeni poate fi utilizat ca strat de separaţie 
între betonul vechi şi betonul nou ( să nu se 
lipească cele două straturi de beton ). 
 

Caracteristici Tehnice 
 
Formă:  soluţie apoasă  
  pe bază de parafină 

Culoare:  alb 

pH: 8,5  1,0 

Densitate:          1,00  0,05 kg/l 

Vâscozitate:  30-50 mPa.s la +23ºC Domenii 
de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 aplicare Domenii de aplicare 

Mod de utilizare 
 
Înaintea utilizării amestecăm bine materialul şi 
apoi îl aplicăm uniform, în strat subţire, prin 
pulverizare sau cu trafaletul. 
Produsul ISOCURE se aplică pe suprafaţa de beton 
proaspăt turnată, atunci când apa superficială s-a 
evaporat (după 30-120 minute) şi pe betonul turnat 
în cofraje, după scoaterea acestora.  
Ca strat de separaţie se aplică pe betonul întărit. Se 
poate aplica în unul sau mai multe straturi până 
când se formează peliculă. 
Temperatura pe timpul aplicării între +5OC şi + 
40OC. 

Consum 
 
Ca antievaporant : 150-200 g/m2, în funcţie de 
condiţiile aplicării. 
Ca strat de separaţie : 500-1000g/m² ( consum 
total) în funcţie de gradul de absorbţie al 
suportului.  
 

Ambalaj 
 
Recipiente de 20 kg. 
 

Timp de viaţă - Depozitare 
 
12 luni de la data fabricaţiei, depozitat în ambalaj 
original sigilat, la temperaturi între +5OC şi +35OC. 
Protejaţi-l de expunerea directă la radiaţia solară şi 
de îngheţ. 
 

Observaţii 
 
În cazul în care suprafaţa betonului urmează să fie 
placată, materialul va fi curăţat prin sablaj cu apă. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


