RHEOFINISH® FR 350
Desmoldante para formas metálicas, plásticas ou de madeira.

Descrição do Produto
RHEOFINISH® FR 350 é uma composição oleosa, pronta 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.

Propriedades e Benefícios
RHEOFINISH® FR 350 apresenta as seguintes propriedades e benefícios:
Estado Fresco

- Facilita a desmoldagem;
- Melhora a aparência da superfície do concreto;
- Obtenção de superfícies lisas e arestas vivas.

Estado Endurecido

- Economiza tempo no preparo das formas;
- Protege as formas, aumentando sua vida útil;
- Alto rendimento, fácil de aplicar.

Campos de Aplicação
RHEOFINISH® FR 350 é especialmente recomendado para uso em:

•
•
•
•
•

Concretos aparentes;
Peças pré-fabricadas;
Concretos em geral, onde o bom aspecto é necessário;
Formas de madeira bruta, resinadas, plásticas e metálicas;
Conservação de formas metálicas.

Modo de Utilização / Aplicação
RHEOFINISH® FR 350 deve ser aplicado uniformemente sobre as formas, qualquer excesso do
material sobre as formas deve ser removido.
Deve-se esperar de 1 a 3 horas após a pintura da forma, antes da concretagem. As formas pintadas
devem ser abrigadas da chuva.
Aplicabilidade

Diluente indicado
Número de demãos
indicado
Intervalo entre as demãos
Rendimento
Secagem

: (X) Pincel/Brocha
(X) Rolo
(x) Pulverizador a ar
(X) Air Less
( ) Rodo
( ) Espátula
(X) Imersão
(X) Brocha
(X) Vassoura de pêlo
: RHEOFINISH® FR 350 não deve ser diluído.
: 1 demão.
: Não necessário
: 1 litro de RHEOFINISH® FR 350 rende aproximadamente 20 a 30 m²
em formas metálicas, plastificadas ou de madeira.
: Recomenda-se aguardar de 1 a 3 horas antes de iniciar a
concretagem.

Dados Técnicos
Função
Base Química
Aspecto
Cor

Desmoldande para formas de concreto.
Composição oleosa fina.
Líquido.
Amarelo Claro.
Natureza do Veículo: Óleo
Miscibilidade com água: Nenhuma
Teste

Método BASF

Especificação

Unidade

Aparência
Densidade
Viscosidade

TM 761B
TM 103 B
TM 117 B

Líquido Amarelo Claro
0,914 - 0,920
45 - 65

g/cm3
cps

Embalagem e Armazenagem
Embalagem
Validade
Armazenage
m

RHEOFINISH® FR 350 é fornecido em embalagens com 180kg, 16,52 kg e 5,2 kg.
12 meses a partir da data de fabricação, quando respeitados as condições de armazenagem.
Em condições ambientais adequadas e devidamente embalado. Local coberto, fresco, seco,
longe de temperaturas extremas ou fontes de calor, nas embalagens originais e lacradas.
Armazenar longe do alcance de crianças.

Transporte e Segurança
Transporte
Manuseio

Fogo
Toxidade
Segurança

RHEOFINISH® FR 350 não é classificado como um produto de transporte perigos
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.
Para mais detalhes, consultar a Ficha de Segurança do produto.

Informações Complementares
O rendimento poderá variar de acordo com a porosidade e rugosidade do substrato.
Recomendamos que o consumo ideal seja aferido no local onde será aplicado.
Quando utilizado em formas plásticas, recomenda-se realizar a limpeza das formas após o uso, afim
de evitar impregnações de sujeira.
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