INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Química para Construção

Desmoldante à Base de Emulsão Mineral

RR DESMOLDE® CD
PRODUTO

CARACTERÍSTICAS

®

RR Desmolde CD é uma emulsão mineral com
aditivos formulado para ser utilizado como desmoldante
de elevado desempenho, para formas de madeira ou
metal. Objetivo é evitar a aderência do concreto e
aumentar a vida útil das formas.
®

RR Desmolde CD é recomendado para concreto
aparente, pois permite a obtenção de superfícies mais
lisas, arestas perfeitas e impede a aderência do
concreto sobre as formas.

APLICAÇÃO

®

RR Desmolde CD pode ser aplicado com pincel, rolo
ou através de spray pulverizador. Deve saturar toda a
superfície das fôrmas sem apresentar empoçamentos
ou excesso. Recomenda - se que antes de cada
aplicação, agite a embalagem com o produto puro. O
produto pode ser aplicado puro ou misturado em água,
em uma diluição máxima de 1:10.
Após a aplicação, aguardar 30 minutos para
concretar.

RENDIMENTO

PROPRIEDADES
Aspecto
Solubilidade
Viscosidade
Massa específica
relativa 25°C
pH 25°C
Isenção de Solvente
Embalagem

®

RR Desmolde CD
Líquido de coloração branca
Emulsionável em água
< 162cps = 0,06 gr/cm³
0,87
7- 8
Positivo
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
®

Produto puro: fôrmas de madeira e metal 50 m²
Fôrma de
madeira
resinada
Diluição 1:5
60m²/L
Diluição 1:10
100m²/L

_

Fôrma
plastificada

RR Desmolde CD deve ser armazenado em local seco
e arejado em temperaturas a 25°C.

VALIDADE
Fôrma metálica

Diluição 1:5
200m²/L
Diluição 1:10
400m²/L

24 meses, mantendo na embalagem original lacrada.

Diluição 1:5
200m²/L

BENEFÍCIOS
• Fácil manuseio;
• Perfeita desmoldagem;
• Aumenta a agilidade na obra;
• Maior reaproveitamento das fôrmas;
• Ótima aparência;
• Não mancha a superfície do concreto;
• Aumenta a vida útil das fôrmas.
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