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Curing S4 Bestrijdt verdamping. Wordt niet geel. 
 

 

 

 

Beschrijving: 

CURING S4 bestaat uit acrylharsen die zijn opgelost in gedearomatiseerde oplosmiddelen met een 

vlampunttemperatuur die boven de 55°C is gelegen.  

CURING S4 vormt vanaf het aanbrengen ervan een continue film die zeer ondoorlaatbaar is voor waterdamp. Deze 

film met een dikte van enkele microns geeft aanleiding tot een vertraging van de verdamping van het water in een 

zeer vroeg stadium van de uitharding van gestort beton. Dit maakt een meer regelmatig droogproces mogelijk 

tijdens de kritische periode van de eerste dagen. 

 

Toepassingsdomeinen: 

CURING S4 werd ontwikkeld voor:  

 de tijdelijke bescherming van vers beton dat bedoeld is om daarmee industriële vloeren te realiseren, 

vloeren die gewoonlijk mechanisch uitgevlakt worden nadat harde granulaten van het type GROUTEX 

TOPPING zijn uitgestrooid.  

 vloeren waarvan het oppervlak gekleurd is door ze te bestrooien met mengsels van kwartsgranulaten, 

cement, en pigmenten.  

 zichtbaar beton ter hoogte van ter plaatste gestorte wanden en plafonds, alsook voor geprefabriceerde 

betonproducten.  

Het product CURING S4 is geen product voor de definitieve behandeling van beton, en het stralende effect zal na de 

eerste maanden met de loop van de tijd verdwijnen, met het gebruik en met het erover lopen. 
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Fysieke kenmerken: 

UITERLIJK:  zeer vloeibare vloeistof.  KLEUR:  kleurloos, niet geel wordend 

DICHTHEID KG/L:  0,830  OPLOSBAARHEID:  White Spirit 

GEUR:  zwak, typisch oplosmiddel  D60 VISCOSITEIT MAX 100 CPS BIJ 20 °C 

 

 

Verbruik: 

Het verbruik van CURING S4 hangt af van de ruwheid van het oppervlak: van 80 tot 150 gr/m². 

 

Toepassing en uitvoering: 

Voorafgaand aan het gebruik dient CURING S4 goed gemengd te worden. Het aanbrengen ervan door verstuiven is 

de meest rationele wijze. Hiervoor maakt men gebruik van een daarvoor geschikt apparaat met een druk van ten 

minste 1 bar en met een buis van 2 mm.  

De beschermende film mag enkel aangebracht worden vanaf het moment dat het water is verdwenen van het 

oppervlak van het beton, en wanneer dit laatste mat is, bij voorkeur zelfs 1-2 uren daarna.  

Voor ontkiste oppervlakken (verticaal), dient dit onmiddellijk na het ontkisten plaats te vinden.  

De belangrijkste voorwaarde voor succes is terug te vinden in een nauwkeurig en regelmatig sproeiproces. 

Oppervlakken die onregelmatig behandeld zijn, zullen niet alleen een differentiële verdamping vertonen, maar zullen 

eventueel ook een gevlekt krijgen vertonen. 

 

 
 

Schoonmaken van de gereedschappen: 

Met white spirit indien het product nog vers is.  

Demonteer de verschillende onderdelen van de sproeiapparaten of -inrichtingen, en maak ze met white spirit schoon 

om een langere levensduur van de sproeiapparatuur te garanderen. 

 

Verpakking: 

Bussen van 25Lt , vaten van 200 Lt. Ibc 1000Lt 

 

Opslag: 

Temperaturen hoger dan 40 °C dienen vermeden te worden. 

Het product CURING S4 wordt niet beschadigd naar aanleiding van vorst, maar de viscositeit ervan neemt een klein 

beetje toe bij temperaturen lager dan 10 °C. 

Duur van de opslag: 6 maanden in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking. 
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