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Sika® Desmold 

Sika
®
 Desmold 

Agente de desmoldagem de concreto em formas de madeira. 

Descrição do 
Produto 

Sika® Desmold é um desmoldante, base água, utilizado para auxiliar a desforma do 
concreto em formas de madeira. 

Usos ���� Facilitar a desmoldagem de concretos e argamassas das formas de madeira; 

���� Proteger a madeira aumentando o tempo de vida útil da madeira; 

���� Utilizada para uma grande variedade de formas de madeira, tais como: madeira 
bruta, compensados comuns e resinados; 

Características / 
Vantagens 

���� Protege a madeira permitindo um grande número de reaproveitamento das 
formas; 

���� Forma uma fina película sobre a madeira impedindo a aderência do concreto à 
forma de madeira; 

���� Não é inflamável; 

���� Não é tóxico nem perigos; 

���� Tem alto rendimento; 

���� É de fácil aplicação por pulverização ou com broxa. 

Testes  

Autodeclaração Sika® Desmold é produzido em nossas fábricas de acordo com o Gerenciamento 
de Qualidade estabelecido pela norma ISO 9001. 

Dados do Produto  

Forma  

Aparência / Cor Líquido 

Embalagem Tambor com 200 Litros 

Estocagem  

Condições de 
Estocagem / Validade 

9 meses após a data de fabricação, se estocado apropriadamente nas embalagens 
originais e intactas, protegida do frio (congelamento) e da ação direta do sol. 

Dados Técnicos  

Base Química Emulsão parafínica, biocida, antiespumantes, corantes e água. 

Aspecto Líquido leitoso 

Densidade 1,00 +/- 0,05 kg/l 

 



 

 2 2/3 Sika® Desmold 

 

Informações do 
Sistema 

 

Detalhes da aplicação  

Consumo / Dosagem O consumo irá variar de acordo com o estado da forma, tipo de madeira e as 
condições de lançamento do concreto. Sika® Desmold pode ser utilizado puro ou 
diluído em até 1 parte de produto para 10 parte de água.  As indicações de 
consumo abaixo são para formas novas e condições favoráveis de lançamento do 
concreto: 

Formas Plastificadas: 

Diluição 1:5: aproximadamente 125 m2/litro 

Diluição 1:10: aproximadamente 230 m2/litro 

Formas Resinadas: 

Diluição 1:5: aproximadamente 60 m2/litro 

Diluição 1:10: aproximadamente 110 m2/litro 

 

Método de aplicação/ 
Ferramentas 

Diluir o produto na água na proporção desejada. Utilize sempre água potável limpa. 
Aplique o produto sobre a forma com broxa, escovão ou rolo, saturando bem a 
superfície. Sika® Desmold também pode ser aplicado mecanicamente com um 
pulverizador de baixa pressão. 

Aguarde a completa secagem, entre 1 e 2 horas dependendo das condições 
ambiente, antes da concretagem. Neste período proteja a forma da chuva ou de 
outras fontes de líquidos. 

Notas da aplicação / 
Limitações 

Reaplique o produto toda vez que reutilizar a forma. 

Nunca aplique com o produto ainda úmido, pois este será removido pelo concreto e 
poderá prejudicar a aderência de revestimentos sobre o concreto. 

Caso a superfície do concreto necessite ser revestida proceder ao preparo da 
superfície de forma a remover todo e qualquer resíduo do produto. 

Limpeza dos 
equipamentos Lave todos os equipamentos com água imediatamente após a utilização. 
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Base dos Valores Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. 
Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de 
nosso controle. 

Informações de 
Segurança e 
Ecologia 

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos 
consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que 
contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e 
outros dados de segurança pertinentes. 

Nota Legal As informações e em particular as recomendações relacionadas com a aplicação e 
utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no 
conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, 
manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as diferenças no 
estado do material, das superfícies, e das condições de aplicação no campo, são 
de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou 
aptidão para um determinado fim em particular, nem qualquer responsabilidade 
decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta 
informação, ou de quaisquer recomendações por escrito, ou de qualquer outra 
recomendação dada. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser 
observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às nossas condições de 
venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões 
mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos, que serão entregues 
sempre que solicitadas. 
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 Sika Brasil 

 Av Dr Alberto Jackson Byington, 1525 

 Vila Menck – Osasco – SP 

 CEP: 06276-000 

 

Tel. + 55 11 3687 4600 

Fax : +55 11 3601 0288 

e-mail : consumidor.atendimento@br.sika.com 

www.sika.com.br 


