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Aspecto: Líquido 
Cores: Amarelado 
Função: Desmoldante 
Densidade à 25°C: 0,9 a 1,0 g/mL 

 1,0 a 1,1 Base química: Composição oleosa fina 
 

 

PHYTOS  
Desmoldante à base de óleo vegetal. 
 
 Características 
O PHYTOS é uma composição oleosa fina, base vegetal, que proporciona proteção as formas metálicas quando em 
contato com o concreto, evitando a aderência a forma, facilitando a desmoldagem e o acabamento superficial do 
concreto. 

 
Vantagens 
· Composição oleosa de baixa viscosidade 
· Produto de origem vegetal 
· Evita a aderência 
· Facilita a desforma das peças 
· Fácil de aplicar 
· Pronto para utilização 
 
Benefícios 
· Alto rendimento 
· Reduz os riscos de aplicação de produtos à base de óleo mineral 
· Melhora o acabamento superficial 
· Aumenta a durabilidade das formas 
· Reduz o tempo de interdição das áreas de aplicação 
         
Dados Técnicos 
 
 
 
 
                                            
      

 
Aplicação 
Aplicar uma fina camada do produto puro sobre a superfície limpa, com o auxílio de estopa, esponja ou 
pulverizador. Evitar a concentração do produto e formação de depósitos na forma que podem ocasionar falhas na 
superfície. Para um melhor rendimento, o produto poderá ser pulverizado com o auxílio de ar comprimido e 
posteriormente, a superfície deverá ser homogeneizada com o auxílio de vassouras de pano. 
O consumo aproximado é entre 0,02 a 0,05 L/m², rendimento de 20 - 50 m2 por litro. 
 
Embalagem e Armazenamento 
Bombona de 45,5 Kg 
Tambor de 182 Kg 
Manter as embalagens fechadas em local coberto, ventilado, seco, longe das intempéries, fontes de calor, 
alimentos e bebidas. Evitar contato com ácidos e oxidantes. Armazenar longe do alcance de crianças. As 
embalagens não podem ser reutilizadas. 
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Validade  
12 meses a partir da data de fabricação, quando respeitadas as condições de armazenagem. 

 
Segurança 
Requer utilização dos EPI's adequados ao manuseio: Luvas e botas de borracha, e óculos de proteção. 
Em caso de ventilação insuficiente, use proteção respiratória.  
 
Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos. Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de 
proteção facial, sapatos e óculo de segurança. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. 
Em ambientes fechados ou de pouca ventilação, obrigatório garantir a renovação do ar através de ventilação 
forçada durante a aplicação e secagem do produto. Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão 
neutro. No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos e 
procurar orientação médica. Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, 
informando sobre o tipo de produto. Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico 
imediatamente. 
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