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Composto oleoso totalmente derivado de substâncias vegetais, especial-
mente indicado para uso como desmoldante. Oleomix surpreende pela 
sua efi cácia, possibilitando redução no consumo em até 30%.  Pratica-
mente inodoro e facilmente biodegradável em ambientes terrestres e 
aquáticos.

Embalagens de 20, 50, 200 e 1000 litros.
Aplicar OLEOMIX sobre os moldes ou fôrmas de 

modo que toda superfície receba o óleo, sempre 

evitando o excesso. Pode ser aplicado com pincel, 

trincha, boneca de pano, espuma ou em forma de 

pulverização.

Em local fresco, abrigado e nas embalagens origi-

nais fechadas.

OLEOMIX é um composto totalmente vegetal, no 

entanto, deve-se evitar contato prolongado com a 

pele e não deve ser ingerido. Em caso de contato 

com a pele lavar com água limpa e sabão. Em caso 

de ingestão acidental não provocar vômito e  pro-

curar auxílio médico.

Ideal para todos os tipo de artefatos a base de con-

creto produzidos em fôrmas metálicas, plásticas, 

madeira e substrato de concreto.

12 meses após a data de fabricação, desde que      

armazenado adequadamente.

- Alto rendimento;
- Permite redução no tempo para desforma;
- Reduz quebras das peças;
- Mantém as fôrmas limpas;
- Pronto para uso.

 Devido suas propriedades químicas, permite:

- Ambiente de trabalho mais sadio;

- Limpeza ao manusear;

- Redução nos questionamentos trabalhistas;

- Funcionários mais satisfeitos e produtivos por sen-

tirem que a empresa tem preocupação com a saúde 

de todos. 

Ao comparar OLEOMIX com outros desmoldantes 

de composição mineral, por exemplo o óleo diesel, 

nos itens consumo, desempenho, meio-ambiente, 

insalubridade e bem estar dos funcionários, fi ca evi-

dente a facilidade em se tomar a decisão. 

OLEOMIX é economicamente vantajoso, ecologica-

mente correto.                                                                                  

OLEOMIX
Agente de desforma para concreto


