
 
 

Ficha Técnica de Produto  
 

RHEOFINISH 385 
Desmoldante para formas metálicas 
 
• Desmoldante a base de silicone, pronto para uso. 
• Utilizado para evitar a aderência entre o concreto e as formas, facilitando assim o processo 

de desmoldagem e possibilitando um melhor acabamento superficial do concreto. 
 

 
Benefícios 
 

 
- Facilita a desmoldagem ; 
- Melhora a aparência superficial do concreto; 
- Obtenção de superfícies lisas e arestas vivas; 
 

- Economiza tempo no preparo das formas; 
- Protege as formas, aumentando sua vida útil; 
- Alto rendimento; 
- Fácil aplicação; 
 

 
Campos de Aplicação 
 

RHEOFINISH® 385 é recomendado para uso onde se deseja ótimo acabamento superficial e 
facilidade na desmoldagem, tais como: 
• Concretos aparentes; 
• Peças pré-fabricadas; 
• Concretos em geral; 
• Formas metálicas em geral, resinadas e plastificadas; 
• Conservação de formas metálicas; 

 
Modo de Utilização / Aplicação 
 
     O produto já vem pronto para uso, não devendo ser diluído para a aplicação. 

 
Aplicação do produto: 
 
• Aplicar RHEOFINISH 385 uniformemente sobre as formas, evitando excesso de material. 
• Após a aplicação do desmoldante, aguardar de 20 a 30 minutos para que seja feita a 

concretagem; 
• Não é necessário aplicar uma segunda demão do produto; 
• As formas devem ser abrigadas da chuva após a aplicação de RHEOFINISH 385. 
 
Equipamento necessário: 
 
RHEOFINISH 385 pode ser aplicado utilizando os seguintes materiais: 
 
• Pincel/ brocha; 
• Air Less; 
• Rolo; 
• Vassoura de pelo; 

 
       Rendimento: 
        
       1 litro de RHEOFINISH 385 rende, em média, 50 – 60m² para formas metálicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dados Técnicos 
 

 

Função Desmoldante 
Base Química Silicone 
Aspecto Líquido 
Cor Branco 

  

 

Teste Método BASF Especificação Unidade 
Aparência 
Densidade 

pH 
 

TM 761B 
TM 103 B 
TM 112 B 

Líquido Branco 
0,950 – 0,990 
8,50 – 9,00 

Visual 
g/cm³ 

 

  

 
Embalagem e Armazenagem 
 

Embalagem RHEOFINISH 385 é fornecido em embalagens com 5Kg e 180Kg. 
Validade 12 meses a partir da data de fabricação. 
Armazenagem O produto deve ser mantido em condições ambientais adequadas, longe do calor e 

de fontes de ignição; o local deve ser coberto, fresco e seco. 
 

 
Transporte e Segurança 
 

Transporte RHEOFINISH 385 é classificado como Transporte Não Perigoso. 
Manuseio Utilizar EPI's adequados: luvas e botas impermeáveis, óculos de segurança química e 

máscara contra voláteis. Evitar contato com a pele e olhos; Não beber, comer ou fumar 
durante o manuseio; lavar as mãos antes de uma pausa ou depois do trabalho. 

Fogo Produto não inflamável. 
Toxicidade Produto não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano. 
Segurança Para maiores detalhes, consultar a Ficha de Segurança do produto. 

 
 
Informações Complementares 
 

• O rendimento poderá variar de acordo com a porosidade e a rugosidade do substrato. 
• Recomendamos que o consumo ideal do produto seja aferido no local onde será aplicado. 
• Não reutilizar a embalagem. 
•  

 
Os dados mencionados nesta ficha técnica são baseados em provas de laboratório 
cuidadosamente controlados. Possíveis variações podem ocorrer dentro de limites que 
consideramos razoáveis, mas recomendamos que o cliente realize testes previamente nas suas 
condições específica para possíveis ajustes, se necessário. Em caso de dúvidas, recomendamos 
consultar nosso Departamento Técnico. 
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