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Desmoldante para Fôrmas de Madeira ou Metálica 

RR DESMOLDE
®

 STANDARD           _ 

  
PRODUTO 
RR Desmolde

®
 Standard é um óleo solúvel em água 

que não contém solventes, sais ou ácidos. Não causa 
efeito químico algum ao concreto e as formas. 
 
RR Desmolde

®
 Standard protege as fôrmas metálicas 

contra o ferrugem e as formas de madeira contra o 
ressecamento, aumentado a vida útil das formas, 
podendo ser utilizada por maior número de vezes. 
 
RR Desmolde

® 
Standard é recomendado para 

concretos aparentes, pois permite a obtenção de 
superfícies mais lisas, arestas perfeitas e impede 
aderência do concreto sobre as fôrmas. 
 

APLICAÇÃO 
RR Desmolde

® 
Standard é aplicado em fôrmas de 

quaisquer espécies: madeira, plástico, compensado, 
metálica, etc. Proporcionando um acabamento 
excelente e livre de mancha, além de maior economia 
pelo alto índice de reaproveitamento das fôrmas. 
 
RR Desmolde

®
 Standard é solúvel em água, podendo 

ser utilizado puro ou ser diluído nas proporções          
1:1 à 1:5.  
 
Para diluí-lo, coloque RR Desmolde

®
 Standard em 

recipiente e adicione até 5% de água, misture bem, em 
seguida coloque o restante da água conforme a 
proporção acima, misturando sempre uniformemente. 
 
A aplicação pode ser feita com pincel, brocha, rolo, 
pulverizador de baixa pressão ou por imersão. 
Recomenda-se que antes de cada aplicação, agite a 
embalagem com o produto puro. 
 

RENDIMENTO 
 

Fôrma de 
madeira 
resinada 

Fôrma 
plastificada 

Fôrma metálica 

Diluição 1:5 
60m²/L 

Diluição 1:5 
200m²/L 

Diluição 1:5 
200m²/L 

 

Após a aplicação, aguardar 1 hora para 
concretagem. 
 
 
 

 

BENEFÍCIOS 
• Fácil manuseio; 
• Perfeita desmoldagem; 
• Aumenta a agilidade na obra; 
• Produto ecológico; 
• Ótima aparência; 
• Após a aplicação, não transmite cheiro; 
• Aumenta a vida útil das fôrmas. 
 
 

                                CARACTERÍSTICAS           

PROPRIEDADES RR Desmolde
®
 Standard 

Aspecto Líquido de coloração branca 

Solubilidade Emulsionável em água 

Viscosidade < 65cps = 0,02 gr/cm³ 

Massa específica 
relativa 25°C 

0,87 

pH 25°C 7- 8 

Isenção de Solvente Positivo 

Embalagem 
Balde 3,6 litros, Balde 18 
litros e Tambor 180 litros 

 
                        
HIGIENE E SEGURANÇA 
Recomenda-se que os usuários devem utilizar óculos e 
luvas de proteção. Contato direto com a pele deve ser 
evitado, pois pode causar irritação.  Em caso de 
contato direto com a pele ou olhos, lave imediatamente 
e abundantemente com água e consulte um médico. 
Em caso de ingestão acidental, não induzir vômito. 
Mantenha fora do alcance das crianças e animais. 

 
ARMAZENAMENTO 
 
RR Desmolde

®
 Standard deve ser armazenado em 

local seco e arejado em temperaturas a 25°C. 
 

VALIDADE 
24 meses, mantendo na embalagem original lacrada. 
 


