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Descrição: Características:  

Ação principal: Desmoldante para fôrmas

Oleos vegetais, gordura animal.

Líquido

Branco amarelado

0,95 - 1,0

4,0 - 6,0

48 - 60
Viscosidade (copo
FORD Nº 2) s:

Composição básica:

Aspecto

Cor:

Densidade a 25ºC:

PH:

RHODOPÁS DESMOLDER é uma 
composição oleosa, biodegradável, 
emulsionada em água, formando uma 
fina camada protetora nas fôrmas de 
madeira, impedindo a aderência entre o 
concreto e as fôrmas.

Embalagem:

Propriedades                                         

Modo da Surperfície                                          

Segurança:

 

Armazentamento: Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e 
longe de fontes de calor nas embalagens originais e fechadas.

IMPORTANTE
O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideias de preparação da superfície/ substrato onde será 
aplicado e de fatores externos alheios ao controle da PRODESIVO, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar 
e ou da superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, 
usuário e outros. Em função destes fatores o rendimento e a performance podem apresentar variações. As informações 
contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. 

RHODOPÁS DESMOLDER facilita a desmoldagem, proporcionando ótimo acabamento nas superfícies de concreto 
aparente, com as seguintes características:
• Alto rendimento;
• Não causa mancha no concreto;
• Aumenta o tempo de vida útil das formas de madeira; 
• Pode ser aplicado sobre madeira úmida.

Preparação da Superfície
A superfície a ser aplicado o DESMOLDER deve estar limpa, isenta de pó ou oleosidade, devendo ser preparada conforme 
NBR ABNT 7200.

Aplicação
Misture bem antes de usar. Em recipiente limpo, diluir uma parte do DESMOLDER em até 10 partes de água, em volume 
dependendo do estado das formas e  tipos de superfície. Adicionar o DESMOLDER à água, misturando lentamente, até 
obter uma mistura homogênea. Aplicar uniformemente sobre as formas com trincha, brocha, pincel, rolo pulverizador ou 
pistola de pintura; aguardar a secagem por no mínimo 1 hora de iniciar a concretagem. Caso necessário limpar e reaplicar o 
DESMOLDER  antes de cada reaproveitamento da forma. Após a aplicação do DESMOLDER, manter as formas protegidas 
da chuva.

Consumo
DESMOLDER apresenta um rendimento de 100 a 200 m2 por litro.

Rhodopás DESMOLDER é indicado para aplicação em formas de madeira, compensados comuns e resinados.

CONSULTAR FISPQ24 MESES, a partir da 
data de fabricação desde 
que armazenado corre-
tamente

Balde 18Kg
Tambor 200Kg

Validade:

Campos de Aplicação
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