
BARONEKURE
AGENTE DE CURA QUÍMICA A BASE DE PARAFINA

FICHA TÉCNICA

BARONEKURE
Produto especialmente desenvolvido para a cura química do concreto, evitando possíveis fissuras nas 
primeiras idades com um ótimo acabamento superficial, em áreas internas ou externas.

ÁREAS DE APLICAÇÃO 
• Pontes e viadutos;
• Pavimentos de concreto;
• Calçadas e lajes de cobertura;
• Canais e condutos de concreto .

VANTAGENS
• Grande capacidade de retenção de água;
• Evita as molhagens frequentes no concreto ;
• Diminui a ocorrência de fissuras;
• Proteção para o concreto contra vento e sol;
• Não possui solventes;
• Pronto para uso.

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO 

Aplicação:
BARONEKURE é monocomponente e pronto para uso, podendo ser aplicado em superfícies horizontais e 
verticais. Realizar a homogeneização de Baronekure antes da aplicação
O concreto deverá ser vibrado para, na sequência, receber a camada de agente de cura. O concreto não 
poderá apresentar exsudação superficial neste momento, devendo-se, portanto, aguardar a evaporação da 
mesma antes de prosseguir com o produto. 
 
Recomenda-se a aplicação com auxílio de spray a uma distância mínima de 40cm, para garantir uma 
distribuição uniforme em grandes áreas. Áreas menores podem poderão ser aplicadas com auxílio de rolo de 
lã de pelo curto. 

Para a aplicação de revestimentos posteriores no concreto (ex: tintas, capeamentos), faz-se necessário a 
remoção da película de cura, com auxílio de lixa, escova de aço ou hidrojateamento. 

CONSUMO
300 a 400g/m

COR
Branco.

COMPOSIÇÃO
Emulsão base parafina.
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EMBALAGEM
Balde de 18L e Tambores de 200L

VALIDADE
12 meses com a embalagem fechada. Manter produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o 
produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível 
(recomendado entre 15ºC a 25ºC).

SAÚDE E SEGURANÇA
Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto 
químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE
As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento 
técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como 
temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se a qualidade do produto fornecido e dentro das 
especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua 
total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.
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