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DOWSIL™ 2418 Emulsão Desmoldante para Concreto
Expertise da Dow em Silicone
Fluidos e emulsões à base silicone
alquil-aril: atendendo às necessidades
de desmoldagem na produção de peças
de concreto decorativas
Blocos, moldes e fundições em concreto são
muito utilizados na construção de alvenaria
decorativa. Eles podem eliminar processos
de construção trabalhosos e reduzir o
transporte e o armazenamento de matériasprimas e equipamentos, economizando
tempo tempo e energia no canteiro de
obras, o que leva à economia real de custos.
Emulsões e fluidos a base de silicone
alquil-aril como o DOWSIL™ 2418 Emulsão
Desmoldante fornecem uma excelente
desmoldagem do concreto moldado, sem
interferirem nas áreas dos blocos de
concreto a serem pintadas ou revestidas.
Além disso, a alta estabilidade das emulsões
em relação à diluição e ao cisalhamento faz
com que sejam materiais fáceis de trabalhar.
Desmoldagem eficaz do concreto de
formas de borracha
DOWSIL™ 2418 Emulsão Desmoldante
é uma emulsão à base de água e sem
solvente de um fluido de silicone base
alquil-aril com desempenho comprovado
em aplicações de desmolde de blocos de
pavimentação em concreto. Apresenta
melhores propriedades de desmoldagem
em relação aos óleos de silicone à base
de solvente para formas de borracha.
Tipicamente, o DOWSIL™ 2418 Emulsão

Desmoldante é diluído em 2% de emulsão
em água (por peso) antes do uso.

inovadoras que possam ajudar a melhorar
suas operações e a diferenciar seus produtos.

Com o uso do DOWSIL™ 2418 Emulsão
Desmoldante, pouquíssimos blocos de
pavimentação são danificados quando
desenformados. Isso significa uma
produtividade maior e uma capacidade
mais elevada de entrega pontual aos
clientes. Com pouquíssimos blocos
danificados, há menos resíduos de
concreto, levando a um menor descarte do
concreto e oferecendo uma real economia.

Nosso grupo de Performance Chemicals
apoia os setores de óleo e gás, agroquímicos,
limpeza e conservação de veículos e
manufatura química e industrial em geral,
com soluções à base de silicone, tais como
matérias-primas, agentes desmoldantes,
antiespumantes e surfactantes.

Fornecendo soluções reais em
silicone através de materiais, opções,
conhecimento e suporte disponíveis
em todo o mundo
A Dow é um líder mundial em silicones
e em tecnologia e inovação de produtos
a base de silicone, oferecendo mais de
7.000 soluções para mais de 25.000 clientes
no mundo. Trabalhamos em conjunto
com nossos clientes para buscar soluções

Vantagens do DOWSIL™ 2418 Emulsão
Desmoldante:
•
Emulsão aquosa fácil de usar e sem
solvente
•
Desempenho comprovado para
desmoldar concreto de moldes
de borracha
•
Aumento da produtividade e à entrega
pontual com menos custos de
inventário e descarte
•
Aparência atraente dos blocos de
pavimentação em concreto moldado

Para Obter Mais Informações
Para solicitar amostras do DOWSIL™ 2418 Emulsão
Desmoldante ou obter informações de contato com
representantes de vendas locais/técnicos ou um
distribuidor, visite pt.consumer.dow.com.
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PRECAUÇÕES DE MANUSEIO
AS INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA DO PRODUTO REQUERIDAS PARA SUA UTILIZAÇÃO NÃO
ESTÃO INCLUÍDAS NESTE DOCUMENTO. ANTES DE MANUSEÁ-LO, LEIA AS FICHAS TÉCNICAS E
DE SEGURANÇA DO PRODUTO, ASSIM COMO AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS RÓTULOS DAS
EMBALAGENS PARA USO SEGURO, E INFORMAÇÕES SOBRE PROPRIEDADES FÍSICAS E RISCOS À
SAÚDE. A FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE DA DOW NA INTERNET
WWW.CONSUMER.DOW.COM.BR, OU PODE SER OBTIDA COM O ENGENHEIRO DE APLICAÇÕES DA
DOW RESPONSÁVEL PELO SEU ATENDIMETO, UM DISTRIBUIDOR DA DOW, OU AINDA, LIGANDO PARA
O DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DA DOW.
INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA – LEIA CUIDADOSAMENTE
As informações aqui contidas são oferecidas de boa fé e acredita-se que sejam precisas. Entretanto, uma vez
que as condições e os métodos de uso de nossos produtos estão fora de nosso controle, estas informações
não deverão ser utilizadas em substituição aos testes do cliente, para garantir que nossos produtos sejam
eficientes em termos de segurança e completamente satisfatórios para a finalidade destinada. As sugestões
de uso não devem ser consideradas como indução para violação de qualquer patente.

A única garantia da Dow é de que nossos produtos atenderão as especificações de vendas em vigor no
momento da remessa.
Seu único recurso para a violação de tal garantia está limitado ao reembolso do valor de compra ou à
substituição de qualquer produto que esteja em desacordo com as especificações de garantia.
NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, A DOW EXCLUI QUALQUER OUTRA
GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO PROPÓSITO
OU COMERCIALIZAÇÃO.
A DOW NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER POR DANOS INCIDENTAIS OU
CONSEQUENCIAIS.
™ Marca da The Dow Chemical Company (“Dow”) ou de uma empresa afiliada da Dow.
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