
DESCRIÇÃO
Argapron Desmolder é um líquido pastoso de cera liquida e gordura orgânica para formas de 
madeira, compensados e até de concreto. Emulsão de ceras para desforma, não contem óleos 
minerais. 

CAMPOS DE APLICAÇÃO
R Formas de madeira bruta ou tratada
R Compensados em geral
R Formas de concreto em geral

BENEFÍCIOS
R Protege a forma, facilitando a desforma das peças de concreto
R Alto reaproveitamento de fôrmas de madeira e compensado
R Melhora a aparência do concreto, não deixando manchas
R Não escorre com tanta facilidade das formas verticais
R Produto Antialérgico
R Pode ser manuseado com a mão
R GARANTIA DA QUALIDADE

PREPARO DO PRODUTO
O produto deve ser diluído em água na proporção de 1:1 até 1:15 com bons resultados. A água de emulsão deve evaporar 
antes do lançamento do concreto. 
É interessante que o produto não seja aplicado muito antes da concretagem, para se evitar a aderência de pó ou algum 
outro tipo de sujeira.

APLICAÇÃO
O produto dever ser aplicado em uma única camada uniforme, com o auxílio de um pano, rolo de pintura, trincha ou 
pulverizador. Deve ser puxado e espalhado de forma a não deixar escorrer ou excesso do produto.

RENDIMENTO
Formas lisas:
- 8 a 12 m2 / Litro após diluido 
Formas rugosas
- 6 a 10 m2/Litro após diluido

EMBALAGENS / ESTOCAGEM
DESMOLDER é fornecido em embalagens de 3,6L, 5L, 18L, 50L e 200L. As embalagens devem estar protegidas contra 
umidade. A altura das pilhas não deve ultrapassar 10 sacos. Sob condições ideais de estocagem o material tem uma 
validade de 12 meses.

PRECAUÇÕES
Manter as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças e animais.
Em caso de contato com a pele, mucosas ou olhos lavar com água em abundância, persistindo irritação procurar socorro 
médico, caso ingerido procurar socorro médico.
Como todos os nossos produtos, o DESMOLDER é uma mistura seca pronta faltando apenas adicionar água, portanto, 
nunca adicionar outros componentes como cimento areia, cal e/ou outros líquidos etc. ao produto.
Não reutilizar a embalagem.
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Desmoldante biodegradável e antialérgico, diluível em água
para formas de madeira e compensado
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