RHEOFINISH 213
Desmoldante para Formas de Madeira.

Descrição do Produto
é um produto líquido base água, pronto para o uso, cujo objetivo é evitar a
aderência do concreto sobre as formas, facilitando a desmoldagem e garantindo uma melhor
qualidade do acabamento superficial do concreto.
RHEOFINISH 213

Propriedades e Benefícios
• Melhora a aparência da superfície do concreto, evitando manchas e material concentrado;
• Aumenta a durabilidade da estrutura, evitando ataque do meio à estrutura;
• Melhora o acabamento superficial, obtendo superfícies lisas e arestas vivas;
• Protege as formas, aumentando sua vida útil e reutilizações;
• Evita o trabalho de limpeza das formas, melhorando sua remoção.
Campos de Aplicação
• Formas de madeira;
• Concretos aparentes;
• Concretos em geral;
• Peças pré-fabricadas.
Modo de Utilização / Aplicação
RHEOFINISH 213 deve ser aplicado

uniformemente sobre as formas por meio de brocha, trincha
ou pistola de pintura. Pode ser diluído em até 10 partes de água em volume, sendo que essa
diluição deverá variar com a absorção da madeira.
Aplicabilidade

Diluente indicado
Rendimento

: ( x ) Pincel/Brocha
( ) Rolo
( x ) Pulverizador a ar
( ) Air Less
( ) Rodo
( ) Espátula
( x ) Imersão
( x ) Brocha
( x ) Vassoura de pêlo
: Água.
2
: Em formas plastificadas em diluição 1:5, o rendimento é de 175m /L.
2
Em formas plastificadas em diluição 1:10, o rendimento é de 375m /L.
2
Em formas resinadas em diluição 1:5, o rendimento é de 60m /L.
2
Em formas resinadas em diluição 1:10, o rendimento é de 100m /L.

Secagem

: Recomenda-se aguardar 1 ou 2 horas antes de iniciar a concretagem.

As formas pintadas devem ser abrigadas da chuva.
Se necessário, limpar e reaplicar o RHEOFINISH 213 antes de cada reaproveitamento.
Recomenda-se homogeneizá-lo antes do uso, principalmente quando estocados por algum tempo.

Dados Técnicos
Função
Base Química
Aspecto
Cor

Desmoldante para forma de concreto.
Emulsão de óleo mineral e ácidos graxos.
Liquido.
Branco Leitoso

Teste

Aparência
pH
Densidade

Método BASF

TM 761B
TM 112 B
TM 103 B

Especificação

Líquido branco Leitoso
8,00 - 9,00
0,94 - 0,98

Unidade

Visual
g/cm³

Embalagem e Armazenagem
Embalagem
RHEOFINISH 213 é fornecido em embalagens de 17kg e 192kg
Validade
24 meses a partir da data de fabricação.
Armazenagem Manter as embalagens fechadas em local coberto, ventilado, seco, longe das intempéries, fontes de

calor, alimentos e bebidas. Evitar contato com ácidos e outros oxidantes. Minimizar a geração de
poeira. Armazenar longe do alcance de crianças.

Transporte e Segurança
Transporte
Manuseio

Fogo
Toxidade
Segurança

RHEOFINISH 213 É classificado como um produto de transporte perigoso.
Utilizar EPI’s adequados: luvas e botas impermeáveis, óculos de segurança, máscara protetora contra
voláteis. Evitar contato com a pele e olhos. Não beber, comer ou fumar durante o manuseio; lavar as
mãos antes de uma pausa ou depois do trabalho.
Produto Não Inflamável.
É impróprio para o consumo humano e Meio Ambiente.
Para mais detalhes, consultar a Ficha de Segurança do produto.

BASF S/A
R. Costa Barros, nº 3089 - Bairro Vila Prudente - São Paulo/SP - CEP: 03210-001
Tel.: (0xx11) 2718-5555
FAX.: (0xx11) 2718-5500

