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Desmoldante à base de gorduras e óleos animais, vegetais e minerais.

Descrição
É constituído de uma emulsão mineral e de aditivos especialmente formulados para ser usado como 
desmoldante de elevado desempenho para a indústria da construção civil. O produto pode ser aplicado em 
fôrmas de madeira ou metálicas, objetivando evitar a aderência do concreto, além de possibilitar maior 
reaproveitamento de fôrmas de madeira.

Usos
• Facilitar a retirada das fôrmas de peças de concreto armado moldadas no local ou pré-fabricadas 
• Aplicável em fôrmas metálicas ou de madeira, reaproveitáveis ou não
• Na indústria de pré-moldados e em peças de concreto aparente
• Concretos com cimento branco

Vantagens
• Pode ser diluído em água na proporção de até 1 : 8 para fôrmas de madeira ou até 1 : 6 para fôrmas 
metálicas 
• Melhor acabamento das peças
• Maior reaproveitamento das fôrmas, gerando economia para a obra
• Não provoca empoçamentos
• Não mancha a superfície do concreto, nem produz efeitos prejudiciais a longo prazo
• Reduz os custos de limpeza das fôrmas

Instruções de uso
Pode ser aplicado através de spray pulverizador, rolo ou pincel. Deve cobrir toda a superfície das fôrmas, sem 
apresentar empoçamentos ou excessos.

Propriedades e características 
Aparência: Líquido branco leitoso 
Massa específica: 0,97 kg/dm 
Diluição máxima em água para fôrmas de madeira: 1 : 8 
Diluição máxima em água para fôrmas metálicas: 1 : 6

Fornecimento e armazenagem
Embalagem de 200 L. Mantendo-se em local seco, ventilado e na embalagem original lacrada, sua validade é 
de 12 meses.

Rendimento teórico aproximado

Rendimento (m2/L) Tipo de forma

150 Madeira

100 Metálica
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Precauções
As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de 
resíduos e devem seguir as recomendações gerais.

Assistência técnica 
• A Prodesivo mantém uma equipe técnica especializada à disposição dos cliente. para qualquer consulta 
relativa a este produto. Para maiores informações dispomos do Serviço de Atendimento ao Cliente.


