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www.konkrea.com TECHNISCHE FICHE CURING CURE COVER

CURING CURE COVER
Cure Cover 100 & Cure Cover 500

TOEPASSINGSGEBIED
CURE COVER curingvilt kan toegepast worden op vers 
afgewerkte oppervlaktes van bijvoorbeeld gepolierde 
vloeren, gepolijste vloeren, cementdekvloeren (chapes), 
betonwegen, fietspaden enz… 

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK
Bij gebruik van CURE COVER is er geen specifieke 
voorbereiding van het te bedekken oppervlak nodig. 
Bemerking: het plaatsen van een curingdeken zoals 
CURE COVER is niet compatibel met het plaatsen van een 
traditionele filmvormende curing compound. 

TECHNISCHE INFORMATIE
 Omschrijving CURE COVER 100 CURE COVER 500   

 Kleur en uitzicht Lichtgrijs – gebroken wit Middengrijs  

 Materiaal Polypropyleen Polypropyleen 

 Oppervlaktegewicht  Ca. 100 g/m² Ca. 500 g/m²

 Dikte Ca. 1,00 mm Ca. 4,50 mm 
 
 Treksterkte 
 -  Langsrichting (MD) Ca. 8.00 kN/m Ca. 17.50 kN/m
 -  Dwarsrichting (CD) Ca. 8.00 kN/m Ca. 30.00 kN/m

 Statische 
 ponsweerstand (CBR) 1.24 kN 3.40 kN

 Dynamische 
 perforatieweerstand 
 (cone-drop) 34,00 mm 2,00 mm

 Waterdoorlatendheid 110 l/m²s – 110x10³ m/s 110 l/m²s – 110x10³ m/s 

 Grootte poriën 120 µm 115 µm 

PRODUCTBESCHRIJVING

CURE COVER is een curingdeken / curingvilt ter 
nabehandeling van verse betonvloeren. 
CURE COVER is deels dampdoorlatend, waardoor 
er geen “verstikking” kan ontstaan van het 
hydratatieproces. De vroegtijdige uitdroging 
van een betonvloer kan vermeden worden door 
het creëren van een vochtbarrière bovenop het 
betonoppervlak.  Het curingdeken vangt dit vocht 
op en houdt het tijdelijk vast.

CURE COVER 500 biedt bovendien een uitstekende 
bescherming van een nieuw vloeroppervlak.
De massieve dikte van 4,5 mm en het feit dat 
dit doek slechts moeilijk kan doorprikt worden, 
bieden het bijkomende voordeel dat men zeer snel 
bijvoorbeeld rolsteigers en ladders kan gebruiken 
op een pas aangelegde vloer.  CURE COVER 
500 werkt eveneens valbrekend tegen vallende 
voorwerpen (werktuigen,  hamers…)



VERPAKKING CURE COVER 100
CURE COVER 100 :  op rol als volgt
• Gewicht per m²: 120 gr
• Rollen van:   100 x 2 = 200 m²
• Diameter:   38 cm
• Gewicht:  24 kg

VERPAKKING CURE COVER 500
CURE COVER 500 : op rol als volgt
• Gewicht per m²: 510 gr
• Rollen van:   50 x 2 = 100 m²
• Diameter:   43 cm
• Gewicht:  51 kg

GEREEDSCHAP
• Cuttermes / breekmes
• Electrische alles-snijders

HOUDBAARHEID
CURE COVER is minstens 25 jaar houdbaar, indien droog 
gestockeerd en beschermd tegen uv.

NORMEN
Statische ponsweerstand: EN 12236
Dynamische perforatieweerstand : EN 13433
Waterdoorlaatbaarheid:  EN 11058
Treksterkte: EN 10319
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CURING CURE COVER
Cure Cover 100 & Cure Cover 500

GEBRUIKSAANWIJZING
• CURE COVER wordt voorzichtig uitgerold 

over het vers afgewerkte oppervlak van de te 
bedekken vloer

• De stroken worden met voldoende overlapping 
geplaatst en indien nodig worden de 
onderlinge delen aan elkaar vastgelijmd met 
plakband. Deze plakband mag in geen geval 
rechtstreeks contact hebben met het oppervlak 
van de cementgebonden vloer, omwille van de 
aanwezigheid van weekmakers

•  CURE COVER 100 & 500 bieden weerstand en 
bescherming tegen vaste stoffen maar niet 
tegen vloeistoffen (opletten met verf en met 
oplosmiddelen !!)

•  CURE COVER 500 biedt een zeer goede 
bescherming tegen doorponsen (gebruik 
van ladders/rolsteigers) en tegen vallende 
voorwerpen (van beperkte hoogte)

•  Om een optimaal curing effect te bereiken mag 
het doek bevochtigd worden


