
Características deste produto
ECONOMOLD é um Óleo desmoldante eficaz, pronto para uso, formulado com óleos vegetais e aditivos, 
sendo mais de 65,0% de sua matéria-prima biodegradável, para atender às Indústrias de artefatos de 
concreto que buscam fácil desmolde e produtividade nas peças moldadas em concreto plástico com cura 
natural ou a vapor.  

Este produto não é indicado para concreto aparente, peças delicadas e de valor arquitetônico, em de madeira 
natural. Também não se aplica a artefatos fabricados em concreto úmido, vibrados, moldados e 
desmoldados no mesmo instante.

Entre seus principais benefícios, estão:
Ÿ Fácil desmolde;
Ÿ  Produtividade;
Ÿ Diminui o índice de perdas;
Ÿ Proporciona bom acabamento às peças de pequeno e médio portes;
Ÿ Ajuda a eliminar patologias, tais como manchas bolhas e trincas;
Ÿ Boa relação custo/benefício;
Ÿ Diminui o retrabalho.

Campos de aplicação.
Ÿ  Fábricas de grelhas, grades, pisos e outros artefatos de pequeno/médios portes;
Ÿ  Fábricas de churrasqueiras de concreto;
Ÿ  Fábricas de artefatos de concreto curados a vapor;
Ÿ  Fábricas de estacas em concreto armado e protendido;
Ÿ  Fábricas de tubos, aduelas, pilastras, postinhos, guias e sarjetas;
Ÿ  Como antiaderente, em pranchas de madeira, nas fábricas de blocos e Pavers;
Ÿ Como proteção/antiaderente em betoneiras e calhas de balão de caminhões de usinas de concreto.

Modo de usar
Ferramentas de aplicação indicadas 
Ÿ Pano de algodão/malha;
Ÿ Trincha;
Ÿ Vassoura de pelo.



Preparação
Antes de aplicação os moldes devem estar limpos e isentos de contaminantes estranhos ao processo, 
principalmente poeira.

Aplicação
Promover a cobertura do molde sem excessos, bastando uma única demão para alcançar os resultados 
esperados. Se houverem excessos, retirar com um pano ou estopa, a fim de evitar patologias como manchas 
e bolhas de ar aprisionado.

Rendimento
Ÿ O rendimento médio deste produto é de 18 ml por m², dependendo da porosidade da fôrma.

Cuidados complementares  (LEIA COM ATENÇÃO)
Ÿ Lançar o concreto no mesmo dia da aplicação do produto nas fôrmas/moldes e evitar aplicar ECONOMOLD 

em áreas da fôrma onde não haverá lançamento de concreto, para evitar o acúmulo de borra/sujidade 
provocada por poeira, restos de argamassas e outros contaminantes;

Ÿ Mantenha as ferramentas de aplicação sempre limpas, fazendo inspeções rotineiras;
Ÿ Nos casos de aplicação com panos, troque os panos de aplicação regularmente ou sempre que perceber 

acúmulo de sujidades aderidas;
Ÿ Todos os operários que manipularem o produto devem estar devidamente protegidos, com luvas 

químicas, nitrílicas, ou de PVC;
Ÿ Mantenha a correta exaustão do ambiente de trabalho, trocando o ar ambiente. Se esse sistema não for 

suficiente, recomenda-se o uso de máscara de proteção para vapores orgânicos, pelos operários que 
entrarem em contato direto com o produto; 

Ÿ Mantenha o produto em sua embalagem original, com rótulo original, fechado e ao abrigo da luz e do 
calor;

Ÿ Evite retornar restos de produto usado para dentro da embalagem;
Ÿ Não misture este produto com desmoldantes de outra marca;
Ÿ ECONOMOLD vem pronto para uso, não é solúvel em água;
Ÿ Recomenda-se sempre realizar um pequeno teste confirmatório e prévio com o produto, treinando os 

seus operários para encontrar o meio mais adequado e o consumo ideal para o seu processo;
Ÿ Proteja o meio ambiente, evite contaminar o solo e os mananciais, descarte as embalagens de acordo 

com a legislação ambiental vigente -  leia a Fispq do produto;



Ÿ Validade do produto – Até 6 meses após a data de fabricação.

Nota: As informações aqui contidas representam o nosso melhor conhecimento a respeito do produto e sua 
aplicação, são fornecidas de boa-fé, porém, a Pluralquímica não responde por aplicação inadequada, porque 
não pode controlar situações decorrentes da experiência com a aplicação do produto na obra e só garante a 
qualidade do produto em sua embalagem original e lacrada.

Para mais informações, procure a nossa assistência técnica pelo telefone  ou pelo e-mail (15) 3384 4006
plural@pluralquimica.com.br

Características físico-químicas

Cor

Densidade a 30°C

Odor

Viscosidade a 30°C

Castanho

De 0,870 a 0,910

Característico

De 35 a 42 seg. - copo Ford 3


