
Exemplo de aplicação do DESCOMAD

CARACTERISTICAS

Óleo solúvel.

DESCOMAD
DESMOLDANTE PARA 
MADEIRA E PAINÉIS METÁLICOS

DESCOMAD

- Óleo solúvel
- Emulsiona-se facilmente em 

água
- Utilização em cofragens 

metálicas e de madeira
APLICAÇÃO

DESCOMAD aplica-se diluído na
proporção de 1 até 15 litros de água.

São possíveis outras diluições que não
estão aqui representadas, sendo no
entanto necessário efectuar testes
para aferir exactamente a
concentração a usar.

Para uma emulsão eficaz juntar
sempre o produto com água.

A sua aplicação pode ser feita por
pulverização, trincha ou ainda por
qualquer outro modo mecânico. Um
litro de emulsão de DESCOMAD, cobre
aproximadamente 20 m².

PROPRIEDADES

DESCOMAD emulsiona-se facilmente
com a água, garante a conservação de
cofragens metálicas e de madeira.

UTILIZAÇÃO

DESCOMAD utiliza-se em toda a
indústria da construção civil e obras
públicas e a sua aplicação pode ser
feita tanto em cofragens metálicas
como em cofragens de madeira.

DESCOMAD é um produto não está
classificado como inflamável, o que só
por si já é um argumento de peso,
porque vai reduzir a quantidade de
produtos inflamáveis em obra ou
mesmo num armazém.

O facto de se tratar de um óleo vegetal
e não ter por base componentes
petrolíferos, é o produto ideal para
empresas que tenham ou pretendam
vir a ter certificação ambiental.



PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha
de dados de segurança antes de
utilizar este produto. Fechar a
embalagem após cada utilização. Não
deixar ao alcance das crianças.

Efectuar sempre um teste para
determinar a compatibilidade e o
tempo de contacto apropriado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO 1 litro até 15 litros de água

NATUREZA QUÍMICA Óleos especiais

AGENTES TENSIOACTIVOS Não aplicável

ESTADO FÍSICO / COR Liquido de cor castanha

ODOR Mentol

pH Não aplicável

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Completa

DESEMPENHO NA LIMPEZA Não aplicável

ENXAGUAMENTO Não

FORMAÇÃO DE ESPUMA Não

DENSIDADE RELATIVA 890 g/l

PONTO DE INFLAMAÇÃO > 120ºC

REACÇÃO QUÍMICA Alcalina 

CLASSIFICAÇÃO Não aplicável

VALIDADE

2 anos. Armazenado na 
embalagem original. Proteger o 
produto da luz solar excessiva. 
Evitar temperaturas extremas.

DESCOMAD

APLICAÇÃO DILUIÇAO

Pulverização, trincha ou qualquer 
outro modo mecânico.

1 litro até 15 litros 
de água.


