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FUNÇÃO: Agente desmoldante e protetivo para formas de concreto em geral. 

INDICAÇÃO DE USO Indicado na proteção e auxiliar de desforma do concreto em formas metálicas e de madeira. Facilita a 
desmoldagem de concretos e argamassas das formas.              
 
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO  
Produto base água, formulado com agentes de proteção e aditivos conservantes, permitem um grande número de reaproveitamento 
das formas. Forma uma película protetiva sobre a madeira e metal que impede a aderência do concreto na forma. Não é tóxico nem 
inflamável e permite um grande rendimento. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
Características  Análises Típicas  

Aspecto             Emulsão 

Densidade (g/cm3), a 25ºC             0,99 

 
PREPARO DA SUPERFÍCIE 
Para a aplicação do produto a superfície deve estar rigorosamente seca e isenta de sujeiras soltas como pó, areia, mofo e bolor e 
livre de óleos e graxas. Raspar bem restos de concreto de moldagens antigas. 
 
MODO DE USO : AGITAR ANTES DE USAR.  
O produto poderá ser usado puro ou diluído em até 1 parte do produto para 1 parte de água. Aplicar o produto sobre a superfície 
com o auxílio de brocha, pincel ou rodo, saturando bem a superfície. Deixar secar entre 1 e 2 horas antes de lançar a concretagem. 
Neste período, se houver incidência de chuva, proteger as formas. 
 
NOTAS: Reaplicar o produto toda a vez que reutilizar a forma. 
              Nunca concretar com o produto ainda úmido nas formas, pois este será removido pelo concreto. 
              Caso o concreto necessite de revestimento posterior, remova qualquer resíduo do produto.   

 
VALIDADE  
24 meses. 

 
RENDIMENTO MÉDIO 
Formas de Madeira: 12,0 a 15,0 m2/litro. 
Formas metálicas: 40,0 a 50,0 m2 / litro.  Obs.: o rendimento depende do tipo e estado da made ira e rugosidade do metal.  
 
EMBALAGENS   
Bombona 5 L, 18L,  20 L, 50 L e 200 L.  
 
COMPOSIÇÃO 
Polímeros modificados, aditivo conservante, estabilizantes e água.  
 
PRECAUÇÕES DE USO 
Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha e óculos de proteção. Mantenha a 
embalagem bem Fechada. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS .  
Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do 
produto. Caso ocorra contato com a pele ou olhos lave imediatamente com água em abundância.  
Em caso de emergência ligue: CEATOX 0800 0148110 

 
GARANTIA LIMITADA  
As informações que esta ficha técnica fornece representam a fidelidade e a confiança de que são exatas e precisas. Contudo, tendo 
em vista as variáveis que estão alheias ao controle do fabricante, como condições e métodos de uso, estas informações não podem 
ser usadas sem que o cliente realize testes de avaliação e desempenho do produto. A Allchem Química  garante que o produto 
cumprirá o especificado e se limita a devolução da importância envolvida na comercialização. 
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DISPONIBILIDADE  – ONDE ENCONTRAR O PRODUTO 
Varejos de Material de Construção e Distribuidores Industriais. 
Caso necessite de auxílio para localização do produto em região próxima, entre em contato com a Allchem Química através de 
telefone, e-mail ou através de nosso site, www.allchem.com.br . 
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