EcoTec
Desmoldante
Descrição
O EcoTec – Desmoldante é uma emulsão aquosa de cera de polietileno, que
tem a finalidade de evitar a aderência do concreto sobre as formas e facilitar a
desmoldagem, proporcionando um ótimo acabamento às superfícies e
quinas vivas – colunas, vigas, esculturas e peças pré-fabricadas de concreto
etc.

Aplicação
O EcoTec – Desmoldante é largamente utilizado na Construção Civil e na
indústria de pré-fabricados de concreto. Pode ser aplicado em formas de
madeiras e metálicas, aumentando a vida útil e a quantidade de reutilizações
das formas, facilitando o trabalho de remoção e de limpeza, proporcionado
ainda um melhor acabamento na superfície do concreto.

Vantagens







Produto ecológico, por ser base água e não liberar solventes orgânicos
Fácil aplicação
Proporciona ótimo acabamento
Facilita o trabalho
Não forma manchas
Ideal para concretos aparentes

Modo de usar
O EcoTec - Desmoldante já vem pronto para uso, aceitando no máximo 5% de
diluição em água somente. Não usar nenhum outro tipo de solvente para
diluição.
Com o auxílio de um pincel, aplicar sobre a superfície da forma que entrará
em contato com o concreto em uma única demão, cobrindo totalmente a
superfície. Esperar a secagem total do EcoTec – Desmoldante ao toque
(aprox. 30 minutos) para colocar a forma em contato com o concreto. Esperar
a secagem do concreto normalmente para a desmoldagem. A mesma forma
poderá ser utilizada duas vezes com uma única aplicação. Quando reaplicar o
EcoTec – Desmoldante utilizar das mesmas quantidades e condições.

Embalagem/Rendimento
Embalagem
 Balde 900ml
 Bombona 3,6 litros
 Balde 18 litros
 Barrica 18 litros
 Barrica 45 litros

Rendimento
11,0 m²
45,0 m²
220,0 m²
220,0 m²
550,0 m²
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EcoTec
Desmoldante
 Tambor 200litros
2400,00 m²
Rendimento: 1 litro Ecotec – Desmoldante – 12 m2 de forma
(*) O rendimento poderá variar de acordo com a porosidade da forma.

Validade
O EcoTec – Desmoldante possui uma validade de 12 meses a partir da data
de fabricação, desde que armazenados em locais secos e cobertos e longe de
fontes de calor.

Observações
As informações contidas nesta ficha servem como um guia de aplicação e de
orientação. Toda e qualquer garantia perderá sua validade caso os
procedimentos aqui descritos não forem seguidos. Para toda e qualquer
aplicação que não esteja citada nesta ficha, o nosso Departamento Técnico
deverá ser consultado para assegurar a garantia do produto. A eficiência de
toda a linha de produtos depende de uma boa aplicação, seguindo-se os
procedimentos indicados.
Reservamos o direito de alterar a Ficha de Produto sem qualquer aviso
prévio.
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