
DESMOLTEXSA A

Desmoldante para formas de 
madeira e metal 

• Características e Vantagens

Desmoldante à base d’água para 
descimbramento de formas de concreto, 
argamassa e gesso.

Aplicação rápida e fácil.
Facilita a desmoldagem de pré moldados em 
concreto ou argamassa. 
Permite o reaproveitamento das formas, devido 
à facilidade na desmontagem.
Evita o aparecimento de manchas ou danos 
aparentes.
Permite um melhor acabamento ao concreto 
aparente.

• Descrição do Produto

Produto desenvolvido à base de oleínas 
emulsionados em água.

• Utilização

É indicado para aplicação em formas ou 
moldes de madeira.

• Instruções de Uso

Preparação da superfície
 
As superfícies das formas devem estar limpas, 
isentas de pó ou oleosidade e preparadas 
conforme NBR 7200 (ABNT).

Aplicação do produto

Vem pronto para uso e deve ser aplicado puro 
ou diluído, na proporção de 1:10 (sendo 1 de 
DESMOLTEXSA A e 10 de água) e, conforme a 
situação, em uma só demão, com broxa, pincel, 
trincha ou rolo de lã.
Quando for previsto revestimento ou pintura 
sobre o concreto, recomenda-se lavar a 
superfície com água e sabão neutro, esfregando 
a superfície com escova de cerdas de nylon, 
enxaguando bem após a lavagem, pois o
desmoldante interfere na aderência dos 
produtos.
Obs.: Em caso de ingestão, não provoque 
vômito, procure um médico. Caso o produto 

entre em contato com a pele ou olhos, lave com 
bastante água. Não reutilize a embalagem.

• Consumo e Rendimento

Consumo médio: até 100m²/litro (diluição 
1:10).

• Informações Técnicas

Aspecto: líquido
Densidade: 0,96 g/cm³
Viscosidade: 60 a 70 UK
Cor: branco leitoso
Isento de solvente, à base de água.

• Embalagem

Galão: 3,6 l
Balde: 18 l
Tambor: 190 l

• Validade

24 meses da data de fabricação.

• Primeiros Socorros

Consultar a FISPQ dos produtos.
Em caso de intoxicação por inalação, remover 
a vítima para local arejado e procurar 
imediatamente assistência médica. Em caso 
de contato com os olhos, lavar com água 
potável em abundância e procurar orientação 
médica. Em caso de eventual irritação da 
pele, olhos ou ingestão do produto, procurar 
orientação médica e informar sobre o tipo de 
produto.


