
Barone desmol eco vegetal
desmoldante ecológico universal para formas de concreto

Ficha técnica

barone desmol eco vegetal
É um desmoldante universal indicado para diversos tipos de formas para concreto, o produto evita a aderência 
entre a forma e concreto promovendo um ótimo acabamento superior..

campos de aplicação
. Formas de Madeira;
. Formas de Alumínio;
. Formas Metálicas;
. Formas de Plástico;
. Peças de concreto aparente ou com revestimento posterior.

benefícios
.Produto atóxico e sem solventes;
. Pronto para uso;
. Alto rendimento por litro;
. Aplicável a diversos tipos de formas;
. Não interfere na resistência superficial do concreto.

consumo teórico
Rendimento teórico de aproximadamente 40m²/litro, conforme porosidade e acabamento das fôrmas utilizadas.

Preparo do substrato:
As formas a serem utilizadas devem estar limpas, secas, sem a presença de óleos e ferrugens.

aplicação
BARONE DESMOL ECOVEGETAL é pronto para uso, bastando pré-homogeneizar na embalagem. Aplicar o 
desmoldante puro. com auxílio de rolo, trincha ou equipamento tipo airless, executando uma fina película sobre a 
formas de maneira uniforme e removendo excessos na superfície.

O concreto pode ser lançado sobre as formas imediatamente após a aplicação do desmoldante, e a cada novo 
uso de formas, o desmoldante deve ser reaplicado

parâmetro técnicos
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Densidade à 25°C 0,9 a 1,0g/cm³
Período de Espera Aplicação Imediata
PH Neutro



Observações
Recomenda-se a realização de testes em obra antes da aplicação em grandes áreas para verificação de consu-
mo ideal de produto e compatibilidade com outros materiais e insumos utilizados.

composição
Óleos de origem vegetal.

cor do produto
Amarelo a castanho.

armazenamento
Manter produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e areja-
do.

embalagem
. Balde 18l;
. Tambor 200l.

validade
12 meses a partir da data de fabricação.

meio aimbiente
Sempre esvaziar completamente as embalagens antes do descarte.

segurança
Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico 
(FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

desempenho grupo barone
As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento 
técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme  características de cada obra como tempera-
tura, umidade e etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se a qualidade do produto fornecido e dentro das especifica-
çoes deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua 
total responsabilidade por quaisquer danos e prejuizos ocorridos.
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