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INLUB DES-10 
Óleo Desmoldante solúvel vegetal 

INLUB DES-10 é um desmoldante emulsivo em água para impedir a aderência do 
concreto e cimento às fôrmas, facilitar a desmoldagem e melhorar o aspecto 
superficial. Pode ser usado em formas de madeira, metálicas, plástico ou resina. 

Descrição: Composição oleosa de base MINERAL, cujo objetivo é evitar a 
aderência do concreto sobre as fôrmas, facilitando a desmoldagem e garantindo 
um melhor acabamento superficial. 

Propriedades/ Características 

- Melhora a aparência da superfície do concreto; 
-   Protege as fôrmas, permitindo que sejam reutilizadas mais vezes; 
-         Evita o trabalho de limpeza das fôrmas. 

Instruções de Uso: 

Produto de emulsão invertida: 

Adicionar o produto em um recipiente, colocar até dez partes de água e 

agitar aguardar 10 minutos para total homogeneização. 

Aplicar o produto uniformemente uma camada fina sobre as fôrmas por meio de 
brocha, trincha ou pistola de pintura; Formas metálicas, resina, madeira ou 
plástico, o produto deve ser aplicado duas horas antes da concretagem. As formas 
podem ficar aplicadas por vários dias antes da concretagem. 

No caso de concretagem rápida fazer teste antes.  

Não Deixa excesso ou partes sem aplicação. 

Consumo/Rendimento Aproximado 

Madeira Bruta: 20 a 40 m2 de fôrma/litro  
Metálica/ Plástico/ Resina: 50 a 150 m2 de fôrma/litro  
Compensado Resinado: 30 a 50 m2 de fôrma/litro 
Compensado Plastificado: 50 a 100 m2 de fôrma/litro 

COMPOSIÇÃO: Óleos vegetais, conservantes, estabilizantes e tensoativos. 
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Armazenamento/Validade : Até 12 meses em local coberto, fresco ventilado, 

fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor.  

EMBALAGENS: Comercializado em 5, 18, 25, 50 e 200 kg. 
 
 
 
Estas informações são dignas de confiança, porém servem para orientação geral, 
para outras aplicações ou mais informações sobre o produto e modo de aplicação 
favor contatar-nos. 
 


