
desco fran t e para mo lde s  de made i ra 
e me ta l

• Versáti l 

• Protege os moldes

• Superfícies com maior perfeição

Descofrante Topeca é um emulsão mineral indicada para aplicar em moldes metálicos ou de 
madeira, antes da aplicação do betão, garantindo uma desmoldagem fácil e limpa.
A utilização de Descofrante Topeca torna-se indispensável quando se pretende efetuar um 
trabalho perfeito em betão à vista evitando chochos e manchas à superfície de betão
O Descofrante Topeca evita a oxidação dos moldes metálicos em armazém e aumenta a 
durabilidade dos moldes de madeira.

Util ização Suportes

Moldes de madeira
Moldes metálicos;

Recomendações
Consumo
Os rendimentos dependem do estado dos 
moldes. Como dado orientativo: 50ml/m2.

Conservação
12 meses a partir da data de fabrico em
embalagem original fechada, em condições
normais de temperatura e humidade.

Apresentação
Embalagem: Balde de 5 litros.
Cor : Amarelado 

Os excessos de cimento serão facilmente removidos dos moldes com uma escova 
ou espátula, logo após terminada a fabricação.
Terminada a limpeza recomenda-se uma nova aplicação do Descofrante Topeca
para uma melhor proteção para as próximas fabricações.
Convém repetir a aplicação diariamente.
Evitar fugas ou derrames para prevenir os acidentes resultantes do piso escorregadio.
Para se evitar a separação da emulsão em repouso, recomenda-se que apenas seja preparada 
a quantidade de produto necessária para cada dia de trabalho.
No caso de moldes novos em madeira recomenda-se a utilização do produto mais 
concentrado, já que a madeira irá absorver mais óleo descofrante.
Lavar as ferramentas logo após a utilização com água.



A superfície do molde deve estar seca ou ligeiramente húmida.

Preparação do suporte
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Composição

Características

Óleo de base mineral e aditivos 
emulsionáveis.

Massa volúmica (20ºC)= 850 kg/m3

pH= 6-7
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1. A água deverá ser adicionada ao óleo      
e nunca o inverso, muito lentamente 
e com uma agitação muito vigorosa 
durante toda a operação de mistura, até 
obter uma emulsão estável de 
consistência adequada. As diluições 
recomendadas para cada caso são 
apuradas após ensaios a efetuar 
previamente, no entanto como dado 
orientativo recomendamos 10 a 20% 
de Descofrante Topeca. 

2. A solução aplica-se por pulverização ou 
trincha no interior dos moldes. Aguardar 
alguns minutos antes de efetuar o 
enchimento dos moldes com betão.

Aplicação
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