BOLETIM TÉCNICO
eltech Forma Superfície
Agente desmoldante e retardador da camada superficial de concreto base emulsão mineral
Vantagens:
Acabamento uniforme de agregados expostos
Facilita aderência entre o concreto e a argamassa de revestimento
Pode ser aplicado em qualquer tipo de forma
Fácil aplicação
Indicações:
Painéis e peças arquitetônicas com agregados expostos
Superfícies de concreto que posteriormente receberão revestimentos adicionais;
Instruções de uso:
Aplique sobre a forma limpa, seca, isenta de materiais contaminantes, partículas soltas ou pó.
eltech Forma Superfície deve ser aplicado puro ou diluído com trincha, rolo, estopa ou spray
pulverizador criando uma película fina, o suficiente para a criação de um filme sobre as fôrmas.
Remover os excessos e empoçamentos com estopa.
Tabela de referência diluição x desgaste:
Diluição
Desgaste*
1:3
1 a 5mm
1:2
5 a 10mm
1:1
10 a 20mm
*O desgaste apresentado é teórico e aproximado, podendo variar em função do tipo de cimento
e de forma.
Informações Técnicas:
Massa Especifica
0,950 a 0,990 g/cm³
Diluição máxima
1:3
Rendimento teórico*
0,15 a 0,25 L/m²
*O consumo apresentado é teórico e aproximado, podendo variar em função do tipo de cimento
e de forma.
Características:
Composição
Estado
Coloração
Fornecimento
Armazenamento
Validade

Óleo Mineral e aditivos
Líquido
Branco a amarelado
200 ou 1000 litros
Local seco, fresco e arejado
12 meses a partir data de fabricação

Cuidados:
Consultar previamente as recomendações da FISPQ, referente as medidas de higiene e de
segurança do trabalho, além da limpeza, indicações quanto a fogo e disposição de resíduos.
Fique atento:
As informações contidas neste boletim técnico são reflexos de nosso melhor conhecimento a
respeito do produto e suas aplicações, conforme diversos testes realizados em laboratório e
em campo. O rendimento e desempenho do produto podem variar por motivos diversos como:
condições climáticas, conhecimento técnico das partes envolvidas, uniformidade das superfícies,
entre outros.
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