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CAMPO DE APLICAÇÃO 
MasterKure 220 WB, é um agente filmógeneo baseado 

numa dispersão aquosa de polímeros sintéticos, que evita 

a perda prematura de água em betões e argamassas no 

estado fresco.  

 

MasterKure 220 WB, cria uma película que reduz a 

evaporação de água durante o processo de hidratação do 

cimento no betão. A película que forma, permite uma 

difusão lenta do vapor e possibilita o posterior tratamento 

ou revestimento sobre a mesma. 

 

Para outras aplicações não mencionadas acima, contactar 

a Master Builders Solutions España, S.L.- Sucursal em 

Portugal. 

 

PROPRIEDADES 
• Oferece um efeito protector superficial dado que 

evita a evaporação da água no betão, necessária 

para a completa hidratação do cimento; 

• Aumenta a resistência mecânica dos elementos 

tratados; 

• Melhora a resistência à abrasão; 

• Reduz a formação de pó; 

• Não afecta a cor do betão, inclusivamente o 

colorido ou com o decorrer do tempo; 

• De fácil aplicação; 

• Não é necessário tratar a superfície para 

posteriores aplicações de pinturas ou outros 

revestimentos.  

 

MODO DE UTILIZAÇÃO 

MasterKure 220 WB deve aplicar-se em modo de spray, 

imediatamente após a colocação do betão. Também pode 

aplicar-se com rolo, se a consistência do betão o permitir. 

No caso de betão em cofragem, MasterKure 220 WB 

deverá ser aplicado imediatamente após ser retirada a 

cofragem.  

 

RENDIMENTO / DOSAGEM 
O consumo aproximado é de 150 – 200 g/m2. 

A quantidade de produto depende do tipo e porosidade / 

rugosidade da superfície.  

 

Estas dosagens são orientativas e deverão ser ajustadas 

em obra através de ensaios representativos. 

 

 

 

 

 

 

 

EMBALAGEM / ARMAZENAMENTO 

MasterKure 220 WB é fornecido em embalagens de 200 

Kg ou depósitos de 1000 Kg. 

MasterKure 220 WB deverá ser armazenado nas suas 

embalagens originais, hermeticamente fechadas, evitando 

temperaturas extremas. 

Armazenar em local fresco, seco e com boa ventilação. 

O tempo de utilização do produto é de 6 meses desde a 

data de fabrico e conservado adequadamente. 

 

MANUSEAMENTO E TRANSPORTE 

Para o manuseamento do produto, deverão ser cumpridas 

as medidas preventivas habituais relativas ao 

manuseamento de produtos químicos como por exemplo, 

não comer, não fumar nem beber durante a aplicação e 

lavar as mãos antes de uma pausa e na conclusão do 

trabalho. 

 

Pode consultar-se informação de segurança específica 

relativa ao manuseamento e transporte do produto na 

Ficha de Segurança do mesmo. 

 

A eliminação do produto e da embalagem do mesmo, deve 

ser realizada de acordo com a legislação vigente e é da 

responsabilidade do aplicador final do produto. 

 

LIMPEZA DE FERRAMENTAS 
As ferramentas e equipamentos sujos com MasterKure 220 

WB poderão ser limpos com água. 
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DEVE TER-SE EM CONTA 
• Recomenda-se a realização de ensaios prévios à 

utilização do produto; 

• Não usar dosagens inferiores nem superiores às 

recomendadas; 

• Consultar a compatibilidade entre adjuvantes antes da 

sua utilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: 
A presente Ficha Técnica serve, assim como as demais recomendações e informação técnica, unicamente para a descrição das 
características do produto, modo de utilização e suas aplicações. Os dados e informações reproduzidos têm por base os nossos 
conhecimentos técnicos adquiridos através de biografia, ensaios de laboratório e através da prática. 
Os dados de consumo e dosificação que figuram nesta ficha técnica, são baseados na nossa própria experiência, pelo que são 
susceptíveis de variações devido a diferentes condições de obra. Os consumos e dosificações reais deverão determinar-se através de 
ensaios prévios sendo estes responsabilidade do cliente. 
Para um acompanhamento adicional, o nosso serviço técnico, está à sua disposição. 
Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal reserva o direito de modificar a composição dos produtos, sempre e 
quando estes continuem cumprindo as características descritas na Ficha Técnica. 
Outras aplicações do produto que não se enquadrem com as indicadas, não serão da nossa responsabilidade. 
Outorgamos garantia em caso de defeito na qualidade de produção dos nossos produtos, ficando excluídas as reclamações adicionais, 
sendo da nossa responsabilidade tão só a de compensar o valor de mercadoria fornecida. 
Deve ser tido em conta as eventuais reservas correspondentes a patentes ou direito de terceiros. 
A presente ficha técnica perde a sua validade com a emissão de uma nova. 
 

CONTACTO 
Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal 
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal 
encomendas-ebeportugal@mbcc-group.com 
www.master-builders-solutions.com/pt-pt 

Características técnicas 

Aspecto físico: Líquido branco leitoso 

Densidade, 20ºC: Aprox. 1,00 gr/cm3 

Temperatura de aplicação:    > 5ºC 

Os dados técnicos aqui apresentados são fruto de resultados estatísticos. Caso se pretendam valores de controlo, 

podem ser solicitados ao nosso Departamento Técnico. 
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