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1. Nome do Produto 

EFF – 9000 CURE 

 

2. Fabricante / Distribuidor 

 EFFECTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

 Rua Major Carlo Del Prete, 1789 – bairro Cerâmica  

     CEP 09530-001 - São Caetano do Sul – SP- Brasil - Telefone: (11) 4223-8890             

e-mail: vendas@effectus.com.br,                              Site: www.effectus.com.br.  

 

3. Descrição do Produto 

 O EFF 9000 CURE, é um curador químico á base de água que penetra na 

superfície do concreto.  É especialmente formulado para aplicação por 

pulverização, eliminando o uso de água, mantas e outros tipos de cura. 

 É inodoro e pode ser aplicado em áreas com pouca ventilação 

 Evita fissuras e retração plástica 

 Aumenta a durabilidade do concreto 

 Elimina o umedecimento da superfície com água, mantas, e outros agentes de 

cura. 

 Pode ser aplicado em concreto colorido 

 É compatível  com ASHFORD FÓRMULA, pinturas e revestimentos (Epóxi, 

Poliuretano, etc). 

 Atóxico 

 Não Inflamável 

Limitações: 

 Evitar aplicar o produto EFF-9000 CURE em áreas molhadas, congeladas e 

quando a temperatura estiver abaixo de 5ºC. 
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4. Dados Técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aplicação 

 A base deverá estar completamente limpa e seca; 

 Pulverizar EFF-9000 CURE com bomba costal nas proporções indicadas nos 

dados técnicos deste catálogo; 

 EFF-9000 CURE deverá cobrir integralmente a superfície da área a ser curada; 

 Deixar o produto EFF-9000 CURE secar por si só. 

 Utilizar Bomba costal, Airlesse e/ou Rolo. 

 

6. Disponibilidade e Custo 

 Este produto é distribuído, para todo território nacional brasileiro, diretamente 

para os projetos/obras ou representantes regionais. Para mais informações ou 

preço contate-nos. 

7. Garantia 

 A Effectus certifica que o produto foi desenvolvido para a cura de estruturas de 

concreto, e sua garantia é limitada às condições de uso e aplicação do produto.  

 

8. Manutenção 

 Não aplicável 

9. Serviços Técnicos 

 Informações e assistência técnica podem ser obtidas pelo telefone (11) 4223 – 

8890 ou E-mail: vendas@effectus.com.br.   

 

Função principal Agente cura 

Aspecto Líquido 

Tempo de Cura 
1 a 4 horas 

 (Conforme umidade do ar) 

Consumo 
5m² por litro em superfícies 
porosas e 7,5m² em superfícies 
polidas 

pH Neutro 

Densidade 1050-1070g/l 
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