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Desmoldante a base de água para 
descimbramento, de formas de concreto, 
Argamassa e Gesso.  
 
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
 
- Aspecto = Liquido 
- Cor = Branco Leitoso 
- Solúvel em água 
 
DESCRIÇÃO 
 
Bautech Desmold  é uma emulsão anti-aderente  
que deve ser aplicada como desmoldante em 
formas ou moldes de concreto, argamassa ou 
gesso. 
 
CAMPOS DE APLICAÇÃO 
 
- Como desmoldante de forma para pisos de 
cimento ou cerâmicos 
- Como desmoldante de moldes de Gesso 
-Indicado para todos os tipos de formas ou 
moldes,metálicos,plásticos ou de madeira. 
 
APLICAÇÃO DO BAUTECH   DESMOLD 
 
BAUTECH  Desmold, deve ser aplicado puro em 
uma só demão, com pincel, broxa, trincha, Sray ou 
rolo de pintor. 
 Cada vez que se desejar reutilizar a forma a 
mesma deve estar seca e limpa, sem resíduos de 
produtos anteriormente desformados. 
Para formas e moldes de madeira ou plástico, 
pode-se aplicar diluído em água  até 1: 6 , deve-se 
efetuar um teste prévio para cada caso. 
As formas e os moldes podem ser utilizados 
imediatamente após a aplicação de uma camada 
homogênea de Bautech Desmold. 
 
 
DOSAGEM / RENDIMENTO 
     
CONSUMO depende das condições da forma 
porém o normal deve ser entre 0,08 a 0,10 Kg/m2 
VALIDADE                         12 meses em local 
fresco, seco e na embalagem original. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   EMBALAGEM  Bombona (5litros) 

Baldes (18 litros) 
Tambores (200 litros) 

 
    GARANTIA  A Bautech garante ser este um 

produto livre de defeitos de 
fabricação e a extensão de sua 
garantia é limitada ao preço de 
compra de seu produto, se 
provado estar defeituoso e 
quando usado conforme 
recomendação. Não há outras 
garantias expressas ou implícitas, 
e nenhum vendedor, agente, 
distribuidor, revendedor tem 
autoridade para estender, alterar 
ou renunciar a estas provisões. 
Para maiores informações, 
contatar o depto técnico da 
BAUTECH.  
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