Ficha Técnica 3.006
Última Revisão: 10 de março de 2014

O PRODUTO
É um agente desmoldante à base de ésteres de ácidos
graxos de fácil remoção do substrato e da forma, pois
não deixa resíduo gorduroso no concreto.
CAMPOS DE APLICAÇÃO
 Indicado para formas ou moldes de concreto,
madeira ou plástico.

PREPARO DO LOCAL
 A superfície a ser aplicada não deve conter óleo ou
outra substância a base de solvente.

DENSIDADE
TEOR DE SÓLIDOS (%)
APARÊNCIA
VISCOSIDADE (Ford 4 –
25°C)
PH
EMBALAGENS
CONSUMO
VALIDADE

0,900 Kg/m³
40 %

Líquido leitoso
14 segundos

7,5 a 8,5
12 e 200 Litros

100 a 150ml / m²

24 meses a partir da
data de fabricação

PREPARO DO PRODUTO
 Recomenda-se a diluição de 1:3, ou seja, 1 parte do
BAUTECH DESMOLDANTE para 3 partes de água
limpa.

ANTES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 Fácil remoção, não deixa resíduo gorduroso no
concreto.
 Produto concentrado, basta diluir;
 Não é tóxico;
 Não interfere na resistência superficial do concreto;

COMPLEMENTOS

BAUTECH DESMOLDANTE

APLICAÇÃO
 Aplicar o BAUTECH DESMOLDANTE em uma só demão, com pincel, broxa, trincha, spray ou rolo de pintura;
 Cada vez que se desejar reutilizar a forma, a mesma deve estar limpa e seca, sem deixar resíduos de produtos
anteriormente desformados;
 As formas e os moldes podem ser utilizados imediatamente após a aplicação.
 O BAUTECH DESMOLDANTE deve ser removido apenas com jatos de água;
 Em caso de dúvidas, verifique detalhes técnicos e de aplicação previamente com o Departamento Técnico da
BAUTECH, via e-mail (sac@bautechbrasil.com.br) ou pelo telefone 0800-778-0807.
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Manter a embalagem sempre fechada, quando não
estiver em uso.
Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade
que não o condicionamento do produto.
Armazenar a embalagem original em local seco,
ventilado e longe de fontes de calor.
Manter fora do alcance de crianças e animais.
Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente
ventilado até a secagem.
É recomendável o uso de EPI’s (equipamento de
proteção individual) como luvas, botas e óculos de
proteção.
Em caso de contato com pele e olhos, lave com água
potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não
provoque vômito. Em ambos os casos, consulte
imediatamente um médico e leve a embalagem.

LIMITAÇÕES




Não aplique sobre base alquídica
Não aplique sobre betume (asfalto)
Não pode ser aplicado em formas metálicas.

BAUTECH BRASIL
info@bautechbrasil.com

As informações aqui contidas são respaldadas por
testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de
valores e resultados podem oscilar devido a
particularidades de ambiente e/ou utilização do
produto, que não são de responsabilidade do
fabricante. Não há outras garantias expressas ou
implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou
revendedor tem autoridade para estender, alterar ou
renunciar a estas provisões.

ANTES



GARANTIA

COMPLEMENTOS

PRECAUÇÕES
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