
 

          

VIVALTOP CURE 

Акриловий ґрунтувально-захисний препарат на базі розчинників 

Опис продукту VIVALTOP CURE – це безбарвний розчин спеціальної розчинної акрилової смоли. Це препарат, який, 
ґрунтуючи, захищає поверхні нових та старих бетонних покриттів. Нанесений на свіжо затерту, викінчену 
поверхню, утворює тонку щільну оболонку та проникає у верхній шар бетону чи топінгу VIVALTOP. Пори на 
поверхні бетону закриваються, а виділення води з бетону зменшується, що в результаті  захищає та 
убезпечує покриття. Не підлягає старінню, зв’язується зі структурою бетонного покриття, яке зміцнює та 
захищає. 

Застосування Як засіб захисний та ґрунтувальний для нових та старих бетонних промислових підлог. 

Властивості 

 

 Ґрунтує бетон, 

 Запобігає пилоутворенню, 

 Запобігає карбонатизації, 

 Ущільнює поверхню бетону, 

 Захищає бетон, 

 Стійкий до ультрафіолетового проміння (не жовкне), 

 Зменшує появу «мікротріщин», 

 Регулює пористість поверхні бетону, 

 Простий у застосуванні. 

Технічні дані 

Склад Акрилова смола, розчинники, модифікуючі засоби 

Витрата 100-200 мл/м
2
 (5-10 м

2
/л) при одноразовому нанесенні 

Температура застосування Мін. 5
o
C 

Час висихання при темп. 20
o
C На дотик – 2-4 год., повне – через 24 год., при нижчій температурі цей час збільшується 

Ефективність гальмування процесу 
випаровування води 

Не менше 75 % 

Упакування Каністри 20 л, бочки 200 л 

Густина 0.90-0.95 г/см
3
 

Нанесення 

Підготовка основи Поверхня основи перед нанесенням препарату VIVALTOP CURE повинна бути чистою та без застоїв води. 
Засіб призначений для застосування безпосередньо після кінцевого затирання поверхні бетону. З метою 
контролю витрати матеріалу поверхню підлоги треба поділити на відповідні для нанесення поля. 

Температура 
застосування 

Найкращою для нанесення є температура між 10°C i 25°C. При температурі нижчій за 10°C процес 
випаровування і створення  активної речовини можуть відбуватися з затримкою, що призводить до 
отримання покриття з гіршими параметрами.  

Умови застосування Сильний вітер та сильні промені сонця можуть пришвидшувати процес випаровування речовини, шкідливо 
впливає на глибину проникнення. 

Аплікація  Перед застосуванням VIVALTOP CURE треба ретельно вимішати.  

 VIVALTOP CURE треба розбризкати на щойно покладену бетонну підлогу безпосередньо після 
останнього механічного затирання. При дуже низькій вологості повітря, сильному сонці або сильних 
протягах треба захищати підлогу від занадто швидкого випаровування води. 

 Препарат наносити тільки один раз, тонким шаром, уникаючи утворення калюж. 

 Надмір VIVALTOP CURE, що не проник углиб підлоги, створить тонку плівку, яка з часом витреться під 
час експлуатації. Це не має негативних наслідків для механічних властивостей підлоги. Нарізування 
деформаційних швів, а також вплив води або масла на просоченої і невисохлу поверхню може 
викликати місцеві зміни кольору. 

 Дуже товстий шар  VIVALTOP CURE стане причиною темнішого забарвлення на поверхні підлоги, так як 
у цих місцях підлога буде повільніше віддавати вологість. 

Зауваження та рекомендації 

Зберігання Зберігати до 12 місяців у вентильованому сухому холодному приміщенні при температурі >0
o
C в 

оригінальному закритому упакуванні. Застосовувати в добре провітрюваному приміщенні подалі від вогню. 
Уникати вдихання парів та контакту зі шкірою та очами. Для миття знарядь праці використовувати ацетон 
або ксилол. 

Прикінцеві 
зауваження 

Наведені технічні характеристики засновані на лабораторних тестах. Практичні результати вимірювань 
можуть відрізнятися від наведених  у зв'язку з обставинами, на які виробник не має впливу. Усі вказані 
відомості достовірні та враховують існуючий на сьогодні стан справ, а також наявний досвід. Перед 
застосуванням продукту у великих масштабах рекомендується проведення покупцем проби застосування в 
конкретних природних умовах будівництва. Постачальник не має впливу на методи застосування, способи 
нанесення та умови реалізації, що виникають на будмайданчику, тому з цієї інструкції не може виникати 
його відповідальність за кінцевий результат застосування.  
Дата друку: 01/2016 
Усі Карти продукту VIVALTOP CURE втрачають чинність від дня друку цієї Карти. 

 


