
Características deste produto
DESMOLFÁCIL-TC é um Óleo desmoldante eficiente, formulado com óleos minerais e vegetais, para atender 
às Indústrias de telhas de concreto que buscam fácil desmolde e produtividade, sem afetar o acabamento da 
Telha.
Pelas suas características, este produto pode ser usado por fabricantes que curam suas telhas a vapor ou por 
processo natural, sem problemas, proporcionando facilidade na desforma e peças sem trincas nem fissuras.
Este produto também pode ser utilizado para todos os processos de cura a vapor, assim como concreto 
centrifugado. Não é indicado para concreto aparente, peças delicadas e de valor arquitetônico em moldes 
lisos.

Entre seus principais benefícios, estão:
Ÿ Fácil desmolde;
Ÿ Limpeza constante do molde;
Ÿ Produtividade;
Ÿ Diminui o índice de perdas;
Ÿ Ajuda a eliminar patologias, tais como manchas e fissuras;
Ÿ Ótima relação custo/benefício;
Ÿ Diminui significativamente o retrabalho.

Campos de aplicação.
Ÿ Fábricas de telhas de concreto;
Ÿ Fábricas de artefatos de concreto curados a vapor;
Ÿ Fábricas de tubos, aduelas, pilastras, postinhos, guias e sarjetas.

Modo de usar
Ÿ Ferramentas de aplicação indicadas 
Ÿ Pulverizador a ar comprimido;
Ÿ Pano de algodão/malha;
Ÿ Vassoura de pelo.

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



Aplicação
Utilize os sistemas de pulverização, em Fábricas de telhas de concreto, regulando o volume para garantir 
uma boa formação de filme sem que haja excessos que possam sujar os moldes e manchar a parte inferior 
das telhas.
Nas demais aplicações, com panos ou vassouras, verificar a cobertura, sem excessos, bastando uma única 
demão para alcançar os resultados esperados. Se houverem excessos, retirar com um pano ou estopa, para 
evitar patologias, tais como bolhas de ar e manchas.

Rendimento
Ÿ 20 ml por m², em média, em aplicações com pulverizadores;
Ÿ Com pano, em formas lisas, o rendimento médio é de 14 ml por m².

Cuidados complementares  (LEIA COM ATENÇÃO)
Ÿ Mantenha as ferramentas de aplicação sempre limpas, fazendo inspeções rotineiras;
Ÿ Evite o efeito “esguicho” nos pulverizadores, manha os bicos sempre operacionais, para formar um 

espalhamento uniforme sobre o molde e evitar desperdícios e manchas nas telhas;
Ÿ Nos casos de aplicação com panos, troque os panos de 
Ÿ 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  Não fume, nem utilize fogo, perto da embalagem ou no local de aplicação;
Ÿ Evite retornar restos de produto usado para dentro da embalagem;
Ÿ Não misture este produto com produtos de outra marca;
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.



ASFALTEX-A é apresentado em embalagens de 200 e 1000 litros

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°

Do âmbar ao vermelho

De 0,840 a 0,870 g/cm³

Característico

23 a 28 seg. Copo Ford n° 3


