CPADUR

______________________________________________________
O Endurecedor de Superfície CPADUR, foi desenvolvido para aumentar a resistência à
abrasão em concreto e argamassa, pode ser aplicado em pisos novos ou velho.
Promove aumento de resistência a abrasão da camada superficial 39% a mais do que o
concreto sem tratamento prévio tratamento.
Seu funcionamento ocorre com a reação química com os sais alcalinos e a cal livre
encontradas no substrato, fazendo com que todas essas partículas sejam ligadas durante
o processo de reação de cura do CPADUR, reduzindo drasticamente os poros que
provocam maior desgaste do piso.
Indicação de uso e vantagens de mercado:








Indicado para pisos de alto trafega.
Promove Selamento da camada superficial do concreto e de outros materiais, reduz a
porosidade e conseqüentemente o desgaste pré maturo do piso.
Reduz a poeira provocada pelo desgaste do piso.
Facilita a limpeza
Permite receber outros revestimentos para piso.
Reduz significativamente a evaporação rápida da água do concreto novo, processo
este que é de fundamental importância para a cura completa do concreto.
Promove enrijecimento gradativo do concreto após sua aplicação.

Especificações Técnicas___________________________________
Aspecto
Toxidade
Cor
Odor
Densidade
Viscosidade Gardner
Tempo de trabalho
Liberação para trafego leve
Liberação para trafego pesado
Liquido não inflamável
Zero VOC

Líquido
Atóxico
Transparente
Inodoro
1,000 a 1,200 g/ cm3
A
30 minutos
24 horas
24 horas

Área de Aplicação__________________
Pisos

Concreto

Argamassa

Modo de aplicação

_____________________________

Vassoramento

Embalagem

_____________________________

Baldes de 20 litros
Bombonas de 200 litros

Estocagem_____________________________________________
CPADUR validade é de 1 ano a partir da data de sua fabricação, deve ser mantida em local
fresco ao abrigo da sombra e sua embalagem fechada quando não em uso.

Aplicação ____________________________________________
O material deve ser aplicado por mão de obra especializada, consulte a CPA BRASIL sobre
nossos especialistas.

Cuidados básicos________________________________________
Sempre utilizar EPI
010203040506-

Evitar o contato com a pele;
Em caso de contato com a pele lavar com água e sabonete neutro;
Em caso de contato com os olhos, lava-los com água limpa em abundancia;
Após lavagem dos olhos consultar médico especializado;
Não reaproveitar embalagens;
Manter afastado de crianças

A CPA Brasil recomenda que as informações de segurança sejam conferidas na FISPQ do
produto antes de sua aplicação.

