
 

 

 

DESCRIÇÃO:                              

 
MOGIDESMOLD E-50  é uma emulsão oleosa especialmente formulada para ser usada como desmoldante de elevado 

desempenho, cujo objetivo é evitar a aderência do concreto sobre as formas plásticas, metálicas ou de madeira, 

facilitando a desmoldagem e garantindo uma melhor qualidade do acabamento superficial do concreto e permitindo o 

reaproveitamento das formas. MOGIDESMOLD E-50 é atóxico e totalmente biodegradável, isento de solventes orgânicos 

e substâncias nocivas à saúde ocupacional dos operadores da construção. 

 

APLICAÇÃO:                              
 
MOGIDESMOLD E-50 é especialmente recomendado para uso em: 

• Concretos aparentes; 

• Peças pré-fabricadas; 

• Artefatos de cimento em geral; 

• Concretos em geral, onde o bom aspecto é necessário; 

• Concretos com cimento branco; 

• Formas de madeira bruta, resinadas, plásticas e metálicas; 

• Conservação de formas metálicas. 

 

MOGIDESMOLD E-50 deve ser aplicado uniformemente sobre as formas, qualquer excesso do material deve ser 

removido. 

Deve-se esperar 1 hora após a pintura da forma, antes da concretagem. As formas pintadas devem ser abrigadas da 

chuva. 

Recomenda-se homogeneizá-lo antes do uso, principalmente quando estocado por algum tempo. 

 

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
  

• Aspecto Físico Líquido leitoso de média viscosidade 

 

• Cor Bege 

 

• Densidade 0,95 ± 0,05 g/cm
3 

 

  

PROPRIEDADES: 
 
MOGIDESMOLD E-50 protege a forma, permitindo o reaproveitamento e facilitando a desforma. Não escorre em 

formas verticais. 

Não provoca empoçamentos. 

Não mancha a superfície dos concretos, nem produz efeitos prejudiciais a longo prazo. 

Reduz os custos de limpeza das formas. 

 

 

 

MOGIDESMOLD E-50 
ADITIVO DESMOLDANTE À BASE DE ÁGUA PARA FORMAS DE ARTEFATOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 



 

DOSAGEM: 
 
MOGIDESMOLD E-50 é fornecido líquido e já vem pronto para uso. Pode ser aplicado através de spray pulverizador, rolo, 

estopa ou pincel. Deve cobrir toda a superfície das formas, sem apresentar empoçamentos ou excessos. Deixar secar por 

1 hora antes da aplicação do concreto. 

O rendimento teórico aproximado é de 50 m
2
/L.  

Adicionalmente, existe a possibilidade de diluição do produto, sendo necessário, nestes casos, testar previamente. 

 

ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO: 
 
Armazenagem:  Manter em local arejado e seco 

 

Embalagem: Bombonas com 50 Kg e Tambor com 180 Kg. 

 

Prazo de validade: Válido por 6 meses, se armazenado em lugar seco e fresco, em embalagens originais e 

intactas. Quando estocado por longo período, recomenda-se homogeneizá-lo antes de usar. 

Cuidados:   Manter as condições usuais de segurança. Não ingerir. Não inalar. 

 

Ecologia: Descartar a embalagem em local adequado, conforme legislação vigente. Nunca reutilize a 

embalagem para estocar água potável ou alimentos.  

Pode contaminar rios, córregos e esgotos. 

Participe ou promova a coleta seletiva de sua cidade não jogando embalagens no meio 

ambiente. 

Ajude a não poluir o meio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As sugestões, informações e recomendações contidas neste catálogo correspondem ao nosso atual estágio de conhecimento e se baseiam em bons e 

reais resultados de experiências anteriores. Tem a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não garantem 

características específicas do produto ou de suas aptidões para aplicações definitivas. A utilização do produto deverá levar em conta a realidade da 
produção e aos demais materiais empregados, ficando responsável pela observância das disposições legais. Direitos de propriedade industrial ou 

comercial devem ser respeitados. A garantia do produto obedece à legislação em vigor.  
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