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DEFINIÇÃO  

DESFORMACTRA tem a propriedade de impedir a aderência do concreto aos mais variados 
tipos de fôrmas, facilitando a desforma e obtendo superfícies aparentes com excelente 
aspecto.  

DESFORMACTRA não é tóxico nem inflamável. 

APLICAÇÕES 

Desmoldante para concreto. 

VANTAGENS 

 Fácil de aplicar 

 Pode ser usado em fôrmas de madeira bruta ou resinadas e metálicas  

 Não mancha nem engordura o concreto 

 Baixo custo: desdobra em até 10 vezes 

 Permite maior reaproveitamento das formas 

 Ecológico base d´água 

APLICAÇÃO DO PRODUTO 

1. Dilua o DESFORMACTRA com água na proporção de até 1:10 em volume. 

2. Misture bem até obter um líquido branco. 

PRECAUÇÕES DE USO 

Quanto mais utilizada ou mais porosa for a fôrma, menor será sua diluição. 

RENDIMENTO 

Aproximadamente 200 g/m², já diluído.  

FERRAMENTAS 

Pincel, trincha, rolo de lã ou pulverizador de baixa pressão. 

CARACTERÍSTICAS 

COR 

Líquido bege. 
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DENSIDADE 

1,22 g / cm³ 

COMPOSIÇÃO BASICA 

Ácidos graxos e aditivos. 

ARMAZENAGEM 

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais. 

EMBALAGENS 

 18 kg 

 200 kg 

SEGURANÇA 

Utilize óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética. 

PRIMEIROS SOCORROS 

INALAÇÃO 

Remova para ambiente fresco e ventilado. 

INGESTÃO 

Não provoque vômito. Procure um médico.  

CONTATO COM OS OLHOS 

Lave com bastante água durante 15 minutos. Procure um médico.  

CONTATO COM A PELE 

Remova o produto com pano limpo. Lave com bastante água durante 15 minutos e aplique 
um creme hidratante. 

Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de 
saúde mais próximo. 

VALIDADE 

24 meses sem violação da embalagem. 

Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico da Mactra: (11) 
4538.7744 / suporte@mactra.com.br  

Químico responsável – CRQ 4462935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                        


