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DESFORMA PLUS
DESMOLDANTE
1.

Descrição

Desforma Plus é um produto desenvolvido à base de óleos orgânicos emulsionados em água.
2.

Vantagens

- Facilidade de aplicação;
- A utilização do Desforma Plus facilita a desmoldagem de peças concretadas sem danificar ou manchar as
peças, permitindo maior aproveitamento das formas e obtendo um concreto aparente de alta qualidade.
3.

Características técnicas do Produto

Ação Principal
Composição
Aspecto
Cor
pH
Densidade

4.

Agente desmoldante para formas de madeira
Óleos e aditivos emulsionados em água
Líquido viscoso
Branca amarelada
6,0 a 6,5
0,97 a 1,0 g/cm³

Utilização

Ideal para uso em formas de madeira, e outras de material absorvente.
5.

Instruções de Utilização

Preparação da Superfície:
A superfície das formas de madeira devem estar limpas, isentas de pó ou oleosidade e preparadas conforme NBR
7200 (ABNT).
Preparação do Produto:
Desforma Plus pode ser diluído em água em proporção máxima de 1:10 (1 parte de Desforma Plus para 10 de
água).
Para a diluição, adicione o Desforma Plus à água e misture lentamente até que se obtenha um líquido
homogêneo.
Recomenda-se executar teste em obra para que se atinja a diluição adequada em função do tipo de forma, tempo
de uso, condições de lançamento do concreto, etc.

Aplicação do Produto:
Desforma Plus pode ser aplicado com de rolo de lã, brocha, trinchas ou pinceis, no mínimo 2 horas antes da
concretagem. Antes de cada aplicação, faça a homogeneização do produto.
Proteja as formas da chuva após a aplicação do Desforma Plus.
Quando for previsto revestimento ou pintura sobre o concreto, recomendamos lavar a superfície com água e sabão
neutro esfregando a superfície com escova de cerdas de nylon, enxaguando bem após a lavagem.
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Recomendações de Segurança:
Mantenha as embalagens fechadas e longe do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não reutilize a
embalagem. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave a região afetada com água em abundância. Em caso
de ingestão, não provoque vômito e procure imediatamente um médico informando-o sobre o tipo do produto.

6.

Consumo

O consumo é variável conforme a absorção da madeira e a diluição utilizada.
Consumo médio: até 100m²/litro. (Diluição 1:10)

7.

Embalagem

• Balde com 18 litros
• Barrica com 18 litros
• Tambor com 200 litros

8.

Estocagem e Validade

O produto tem validade de 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e
ventilado e nas embalagens originais e intactas.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho
dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento
prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer
responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais
esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.
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