
 biodesmold HSilicon

O Silicon Biodesmold H é um desmoldante natural biodegradável pronto para sua utilização. Sua composição 
permite uma rápida e fácil aplicação, garantindo uma boa desforma e um ótimo acabamento superficial do 
concreto, além de contribuir para a redução de defeitos como bolhas e manchas.
É um produto ambientalmente amigo, pois é produzido a partir de óleos vegetais e não derivados do petróleo ou 
de outras fontes não sustentáveis.

Benefícios:
Silicon biodesmold H pode ser utilizado para as seguintes aplicações:
• Formas metálicas, madeira, fibra de vidro, silicone, poliuretano.
• Superfícies de máquinas e ferramentas para proteção contra a impregnação de concreto. 
• Máquinas de pavimentação, blocos e tubos.

Com os seguintes benefícios
•  Pronto para uso, sem a necessidade de diluições.
•  Fórmula natural que ajuda a eliminar os defeitos de superfície e protege contra corrosão. 
•  Reduz o custo de limpeza e é de fácil aplicação.
• Não agride o meio ambiente e não provoca irritações quando manuseado.

Modo de utilização:
A superfície a receber o Silicon biodesmold H, deve ser previamente limpada, estar livre de quaisquer outros 
produtos, de forma a garantir o melhor desempenho do aditivo.
O aditivo precisa de sua agitação previa para garantir sua homogeneidade.
A aplicação poderá ser feita empregando rolo, trincha, pincel ou estopa e também através de pulverizadores.
Deve ser aplicado com uniformidade e com cuidado para evitar o excesso do produto. Ocorrendo excesso o 
mesmo deve ser removido.

Embalagem: Tambor de plástico de 200 kg; IBC/Tanque de 1.000 kg; Granel.

Validade: Pode ser armazenado por até 6 meses em sua embalagem original e intacto, em local protegido do Sol, 
entre 5 e 35 °C.
Em caso de congelamento do produto, descongelar lentamente e agitar bem antes do uso.
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Instrução de Segurança: Apesar ser classificados como produtos não perigosos, deve-se evitar o contato direto com 
a pele, a inalação ou ingestão. No caso de reação severa, consulte um médico. Para maior informação sobre o uso de 
equipamentos de proteção individual (EPI) apropriados para manuseio, e outras informações adicionais consultar a 

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) correspondente.

Produto:
Recomendações técnicas 

para aplicação
Teor de cloretos Aspecto

/ cor
pH

Líquido 
heterogêneo

/branco

Massa 
específica 

(g/cm3)

Especificações: A tabela a seguir contém as especificações do aditivo Silicon biodesmold H.

< 0,15%  7,0 ± 1,0 0,96 ± 0,02Silicon biodesmold H É recomendado seu uso 
direto, sem adicionar água.


