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GTECQ

BOLETIM TÉCNICO – Tierwax PE 15

Química

DESCRIÇÃO
O Tierwax PE 15 é uma emulsão polimérica destinada para ser usada como agente de desforma em
estruturas de concreto. Sua utilização promove uma fina camada entre o concreto e as formas,
impedindo o contato entre ambas, facilitando assim a remoção das formas sem danificar as superfícies
e arestas do concreto. Este produto se destaca pela a sua alta compatibilidade com o concreto, o qual
promove um alastramento uniforme na superfície sem a formação de bolhas na interface. A sua
composição é totalmente biodegradável sem deixar qualquer tipo de resíduos na superfície da forma e
do concreto.

APLICAÇÕES
Aplicado como desmoldante para formas de estruturas de concreto.
Este produto é indicado para formas de compensado, metálicas e de madeira serrada. Para as formas
fabricadas com outros tipos de materiais, tais quais borracha e plásticos. É aconselhado a realização de
ensaios de compatibilidade antes da sua utilização.

ESPECIFICAÇÃO
Aspecto Físico
Densidade (g/cm3 / 25ºC)

Líquido branco
0,920 – 0,980

DOSAGENS


O Tierwax PE 15 pode-se diluir uma parte do produto em até 4 partes de água. A concentração
do produto na diluição varia com o estado e tipo da forma.

MÉTODOS DE INCORPORAÇÃO
A aplicação pode ser efetuada como pintura com pincel ou esponja, bem como, através da pulverização
com bomba costal. Aconselha-se a aplicação do desmoldante pelo menos vinte minutos antes da
concretagem, para permitir a secagem do produto. Em formas novas ou que não foram usadas
recentemente, recomendamos aplicar duas mãos de produto antes do seu uso.

EMBALAGEM
Bombonas de 20 Kg, 50 Kg, 200 Kg e 1000 Kg.

Este documento é emitido eletronicamente sob responsabilidade do Controle de Qualidade.
As informações aqui fornecidas refletem o nosso conhecimento atual sobre este produto. Todavia, não assumimos nenhuma responsabilidade
por sua utilização por parte dos usuários do produto. A garantia da qualidade é dada de acordo com nossas condições de venda.
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