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MANUAL TÉCNICO  

 
ECO DESMOLDANTE MADEIRA é uma composição oleosa, biodegradável emulsionada em água, indicada para aplicação em fôrmas de 
madeira, compensados comuns e resinados, através da formação de uma fina camada protetora que impede a aderência com o concreto.  
 

PROPRIEDADES: 
 

ECO DESMOLDANTE MADEIRA facilita a desmoldagem, proporcionando ótimo acabamento nas superfícies de concreto aparente; Alto 

rendimento. Não causa mancha no concreto. Aumenta o tempo de vida útil das fôrmas de madeira, possibilitando maior reaproveitamento. 
Pode ser aplicado sobre madeira úmida. 
 

COMPOSIÇÃO: 
 

Composto de óleos vegetais e ácidos graxos emulsionados. 
 

APLICAÇÃO: 
 

A superfície a ser aplicado o ECO DESMOLDANTE MADEIRA deve estar limpa, isenta de pó ou oleosidade, devendo ser preparada 

conforme NBR 7200 (ABNT). 
Misture bem antes de usar. 
Em recipiente limpo, diluir uma parte do ECO DESMOLDANTE MADEIRA em até 10 partes de água, em volume, dependendo do estado 
das fôrmas e tipo de superfície. Adicionar o ECO DESMOLDANTE MADEIRA à água, misturando lentamente, até obter uma mistura 

homogênea. Aplicar uniformemente sobre as fôrmas com trincha, brocha, pincel, rolo, pulverizador ou pistola de pintura; aguardar a 
secagem por no mínimo 1 hora antes de iniciar a concretagem. Caso necessário limpar e reaplicar o ECO DESMOLDANTE MADEIRA 

antes de cada reaproveitamento da fôrma. 
Após a aplicação do ECO DESMOLDANTE MADEIRA, manter as fôrmas abrigadas da chuva. 
 

CONSUMO: 
 

ECO DESMOLDANTE MADEIRA apresenta um rendimento de 100 a 200 m
2 
por litro. 

 

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: 
 

COMPOSIÇÃO Oleos vegetais, gordura animal. 

COR Branco amarelado 

DENSIDADE (kg/L) 0,95 – 1,0 

pH 4,0 – 6,0 

VISCOSIDADE (copo Ford n2) (s) 48 - 60 

 

ARMAZENAMENTO: 
 

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas 
embalagens originais e fechadas.  
 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA: 
 

ECO DESMOLDANTE MADEIRA não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de 
contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, 
lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio 
médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem. 
 

VALIDADE: 
 

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente. 
 

EMBALAGENS: 
 

Balde de 18 litros e Tambor 200 litros. 


