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CUGLA CURING COMPOUND N  
 
 

• CUGLA CURING COMPOUND N voorkomt uitdroging van het pas gestort beton. 
 

• CUGLA CURING COMPOUND N wordt aangebracht op het “matte” betonoppervlak. 
 

• CUGLA CURING COMPOUND N wordt geproduceerd op basis van paraffine en mag derhalve niet op stortnaden of 
stekwapening worden aangebracht. 
 

• CUGLA CURING COMPOUND N dient, indien nodig, mechanisch verwijderd te worden.* 
 
* Indien het betonoppervlak later voorzien wordt van een coating, adviseren wij bij het maken van de keuze voor de wijze van nabehandelen contact op 
   te nemen met de desbetreffende leverancier van de coating. 
 
 
Gebruiksvoordelen 

• Eenvoudig te vernevelen 
• Geen scheurvorming t.b.v. uitdroging van het betonoppervlak 
• Optimale hydratatie, omdat verdamping van het aanmaakwater aan het oppervlak wordt voorkomen 
• Nat houden van het betonoppervlak is niet noodzakelijk 

 
 
Gebruiksaanwijzing 
CUGLA CURING COMPOUND N aanbrengen met een nevelspuit tot een gesloten witte film zichtbaar is. 
 
 
 
Curing efficiency – gemeten bij 35 °C en 40% RH – conform NPR-CEN/TS 14754-1 

Curing efficiency Curing N 
6 uur 100 % 
24 uur 90 % 
72 uur 76 % 
Curing efficiency index 89 % 

 
 
 
 
 
Producteigenschappen 
Volumegewicht kg/l 1,02 ± 0,02 
Aggregatie toestand Vloeibaar 
Verbruik ca. 5 - 7 m2 per kg 
Kleur Wit 
Opslag Vorstvrij 
Houdbaarheid 1 jaar na fabricagedatum 
 
  



 

Wijzigingen van deze documentatie worden u niet automatisch verstrekt. Voorgaande productinformatie vervalt hierbij. Bovenstaande waarden 
worden naar beste weten verstrekt. Het betreft daar laboratoriumomstandigheden. Wij kunnen t.a.v. de bereikte resultaten op het werk geen 
aansprakelijkheid aanvaarden, nu wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke omstandigheden op het werk. 
 
 
Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, zie www.cugla.nl. 
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Verpakking 
Verpakking in cans van 20 kg, in vaten van 200 kg of in container van 1000 kg. 
 
 
Veiligheid 
Niet brandbaar en / of explosief. 
 
 
Gezondheidsaspecten 
Cugla adviseert:  

• Indien het product in de ogen komt onmiddellijk te spoelen met water en medisch advies in te winnen.  
• Indien het product op de huid komt onmiddellijk te wassen met water en zeep 
• Indien men zich onwel voelt een arts te raadplegen en de verpakking of het veiligheidsinformatieblad te tonen. 

 
Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad, VIB Cugla Curing Compound N, op onze website. 
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