
 

 

 

 

 

 

 

IMPERVIA DESMOLDANTE  

 

IMPERVIA DESMOLDANTE é aplicado em fôrmas de madeira e compensados comuns ou 

resinados, por ser um óleo solúvel em água que não contem sais, solventes ou ácidos não 

causa efeito químico algum ao concreto e a fôrma, permitindo o reaproveitamento da 

madeira. 

Descrição 

VANTAGENS: 

 

• Facilita a desmoldagem de peças concretadas sem danificar ou manchar as peças. 

• Protege as fôrmas de madeira contra o ressecamento e contra danos causados pela 

aderência do concreto. 

• Aumenta a vida útil das fôrmas de madeira que poderão ser usadas por um número 

maior de vezes. 

• Especialmente recomendado para concreto aparente, permitindo obterem-se superfícies 

mais lisas e arestas vivas. 

• Devido ao alto rendimento torna-se mais econômico do que óleo queimado ou óleo diesel 

comumente usados além de melhor acabamento. 

  

MODO DE USO 

 

A superfície das fôrmas de madeira deve estar limpa, isentas de pó ou oleosidade. Para 

diluição, adicione o IMPERVIA DESMOLDANTE à água e misture lentamente até que se 

obtenha um líquido homogêneo. 



 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO 

 

• Homogeneizar o produto antes e durante a aplicação. 

• Aplicar IMPERVIA DESMOLDANTE no mínimo duas horas antes da concretagem. 

• IMPERVIA DESMOLDANTE pode ser aplicado com rolo de lã, broxa, trincha ou pincel 

sobre as fôrmas. 

EMBALAGEM 

 

Balde 18 litros 

Tambor 200 litros 

 

ARMAZENAMENTO 

 

Prazo de validade garantido: 24 meses a partir da data de fabricação se for armazenado em 

uma embalagem fechada e original e em um lugar seco entre 5°C e 25°C. 

 

REQUISITOS DE SEGURANÇA  

 

Garantir ventilação sufi ciente enquanto usar o produto. Manter fora do alcance de 

crianças. Evitar o contato com a pele e com os olhos. Use óculos de segurança. Em caso 

de contato com os olhos, enxaguar imediatamente com água e procurar orientação 

médica. 

Elimine os resíduos do produto como resíduos não perigosos, segundo a legislação local. 

Recipientes vazios, limpos, devem ser levados para pontos de coleta de embalagens. 

Informações de segurança detalhadas estão disponíveis na ficha de segurança (FISQP). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


